LISTA DE MATERIAIS 2020
EDUCAÇÃO INFANTIL — GRUPO 1
O QUE DEVE CONTER NA MOCHILA DIARIAMENTE:
 01 Pente ou escova de cabelo;
 01 Squeeze (garrafinha de água), ou caneca do colégio;
 01 Troca de roupa e um tênis;
 01 Nécessaire plástica com zíper, contendo:
01 Escova de dente (infantil);
01 Creme dental (infantil).
MATERIAL INDIVIDUAL:
 02 Caixas de giz de cera (12 cores – médio cilíndrico);
 01 Revista (Velha) para recorte;
 01 Gibi
 01 Tesoura (sem ponta);
 01 Estojo;
 01 Livro paradidático de história que contenha mais imagens, e menos textos (no
início das aulas será indicado, um livro de acordo com a faixa etária, que fará parte
do acervo do aluno);

MATERIAL DE ARTE:
(Poderá ser adquirido pelos responsáveis ou adquirido por meio de vale em papelarias
especializadas. Optando pela aquisição por meio de “vale”, este documento deverá ser
entregue na escola e está se incumbirá de retirar o material)
 01 pacote de sulfite A4 (500 folhas cada);
 01 pacote de sulfite A3 (90mg);
 02 metros de feltro liso (qualquer cor);

 02 Blocos de papel canson A3 branco – no mínimo 200 gramas;
 01 Kit Leoni A3 nº 3;
 01 Tubo de cola em bastão grande;
 02 Tubos de cola branca (110 ml);
 01 Pincel (nº 20);
 01 Pincel (nº 14);
 01 Pincel batedor (nº6);
 01 Rolinho de pintor (espuma, 5 cm e com cabo);
 01 esponja;
 01 Pote de guache lavável (250 ml verde claro);
 01 Potinho de anilina de qualquer cor;
 01 Pacote de prendedores de madeira;
 01 panela infantil de alumínio ou inox;
 01 colher de pau;
 01 peneira de alumínio média;
 01 caneca de alumínio média;
 01 colher de alumínio;

MATERIAL DE HIGIENE:
 02 Caixas de lenço de papel do grande, que ficará no armário em sala.
OBSERVAÇÕES:
 Os materiais de uso individual serão guardados nas mochilas ou nos armários em
sala.
 Todo o material deverá ser identificado com o nome completo e nível da criança,
inclusive o uniforme.

