
LISTA DE MATERIAL – INFANTIL 2020 

 

Itens que não precisam ser nomeados: 

 04 placas de EVA (cores variadas e 1 estampada); 

 03 folhas de papel crepom (cores primárias e/ou verde); 

 02 folhas de papel laminado (prata e verde); 

 03 folhas de papel cartão (verde, amarelo e marrom); 

 03 folhas de papel colorset (cores variadas e 1 folha estampada); 

 03 folhas de cartolina branca; 

 01 pacote de sulfite A4 branca; 

 02 fitas crepe; 

 01 durex transparente larga; 

 02 tubos de cola pequenos com bico de rosca; 

 01 tubo de cola grande (500gr); 

 02 potes de tinta guache temperada acrilex de 250gr (cores variadas); 

 03 frascos de anilina comestível em pó (cores primárias); 

 02 refis de cola quente fina; 

 02 pinceis “chato” nº 12; 

 01 bolinha de isopor nº 60; 

 50 palitos de madeira (longo para picolé); 

 01 caneta preta de escrita permanente; 

 02 lápis de escrever (grafite sem estampa de personagem-preto ou verde); 

 01 pacote de bexiga vermelha nº 8; 

 03 livros de literatura infantil (doação para a escola); 

 01 baldinho para areia. 

Itens que devem ser etiquetados: 

 01 estojo com 3 repartições (uma parte para cada material para facilitar o manuseio); 

 01 caixa de giz de cera longo de 15 cores (etiquetar e colocar no estojo); 

 01 caixa de lápis de cor de 24 cores (etiquetar e colocar no estojo); 

 01 caixa de canetinha hidrográfica com 24 cores (etiquetar e colocar no estojo); 

 01 tesoura sem ponta; 

 01 pasta fina com elástico; 

 01 caderno grande brochura de capa dura. 

Sucatas: 

 Botões grandes, tampinhas de metal e plástico, retalhos de tecido; 

 Trazer algumas revistas (Cláudia, Pais & Filhos, Criativa, Caras...). 

Higiene  

 01 sabonete líquido; 

 02 pacotes de lenços umedecidos; 

 Para meninas: creme de pentear; 

 Para meninos: gel para cabelos. 

Na mochila diária deve conter: 

 Trocas de roupas (calor e frio); 

 01 toalha para banho (se for preciso em uma eventualidade); 

 01 chinelo; 

 01 garrafinha para água (etiquetada); 

 01 boné (etiquetado). 

 

Obs.: Todo o material deve vir etiquetado (com exceção dos papéis e cola quente) com o 
nome da criança e turma. Trazer o material no período de 24/01/2020 a 24/01/2020, para 
uma melhor organização. 

 


