
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

LISTA DE MATERIAL – 2020 
 

Educação Infantil – 1º PERÍODO 
  

USO INDIVIDUAL 
 

02 cadernos brochurão grandes, capa dura sem pauta                         
04 lápis pretos nº 2  
02 borrachas macias. 
01 tesoura com ponta arredondada. 
03 vidros de cola branca de 90g 
01 apontador com depósito. 
01 caixa de lápis de cor.  
01 estojo grande. 
01 avental de plástico para aula de artes. 
06 E.V.A (01 estampado, 01 de plush, 01 gliter e 03 
lisos).  
50 folhas de papel Colorset A4, cores variadas. 
50 folhas de papel A3 branco. 
50 folhas de papel A3 colorido.  
01 folha de papel crepom 
01 caixa de giz de cera. 
06 caixas de massinha de modelar 
01 estojo de caneta hidrográfica gigante lavável 
01 pincel para pintura nº 12 
50 cm de feltro (qualquer cor) 

 
01 po      01 pote de tinta guache (250 ml), cor preferida. 

01 cx de tinta dimensional 3D (com 6 cores) 
01 pacote de olhos móveis 
05 botões redondos (tamanho médio) 
05 botões decorados ( Bichinhos, florzinhas, 
carrinhos..)  
01 fitilho (qualquer cor) 
01 fita adesiva larga transparente 
01 prato (refeição) de louça branco sem 
estampa. ( novo).  
01 porta- retrato para foto no tamanho de 
15x21 (preferencialmente na cor predileta do 
papai).  
01 metro de TNT ( vermelho ou laranja)    
01 livro infantil 
01 sacola de TNT reciclável sem estampa (45x35) com o    
nome da criança 
01 jogo pedagógico (quebra-cabeça de peças 
grandes).  
 
 

 
LIVROS: 

x Educação Infantil 2 
Projeto Ápis – Integrado (Linguagens, Matemática, Natureza e Sociedade)   
Autores: Luiz Roberto Dante e Noemi Bianchini   Editora: Ática   2. Edição 

x  A Ciranda da Inteligência – Ed. Infantil 04 anos   Coleção EI  Autor: Augusto Cury   
Escola da Inteligência  

x Programa  MenteInovadora - Kit Aluno 4 anos  
x Inglês (Aguardar reunião em 2020) 

 
OBSERVAÇÕES: 

x O material individual do aluno deverá ser mantido completo durante o ano todo e reposto sempre que 
necessário. 

x Marcar todo o material com o nome e a série em curso e entregar à professora na primeira semana de aula. 
x Encapar os cadernos e os livros com plástico transparente. 
x As taxas para as visitas técnicas ou passeios serão pedidas durante as etapas, de acordo com os 

projetos desenvolvidos. 
x Início das aulas: dia 03 de fevereiro de 2020. Dia 08 de fevereiro haverá reunião de pais. 

 
 
 
 
 


