
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

LISTA DE MATERIAL – 2020 
 

Educação Infantil – MATERNAL III 
 
 

USO INDIVIDUAL 
 
01 pasta de plástico fina (para Ensino Religioso)          01 estojo de caneta hidrográfica gigante                    
01 caderno brochurão capa dura (sem pauta)                 lavável.  
03 lápis preto (jumbo)                                                    01 metro de tecido americano cru 
01 estojo                                                                         01 metro de TNT (amarelo ou rosa)      
02 borrachas macias                                                       01 prato(refeição) de louça branco sem estampa.  
01 tesoura com ponta arredondada                                01 toalha de rosto (azul bebê ou branca)    
01 apontador com depósito para lápis (jumbo)              01 livrinho de histórias. 
02 potes de tinta de tecido (preta e azul marinho).        50 cm de feltro (qualquer cor) 
02 caixas de lápis de cor (jumbo)                                  01 brinquedo pedagógico:  jogos de            
01 caixa de giz de cera                                                      encaixe.                                                   
01 pote de tinta guache (250 ml)   
02 potinhos de brocal ou gliter                                    
01 avental ou camisa usada, grande (para aulas de artes)                           
01 pincel  para pintura nº 12                                                
01 pacote de lantejoulas grandes                                                        LIVRO:  
01 pacote de olhos móveis                                            Educação Infantil 1 
01 pacote de palito de picolé colorido                          Projeto Ápis – Integrado (Linguagens, 
01 rolo de fita adesiva transparente(largo)                   Matemática, Natureza e Sociedade)   
01 fita adesiva (crepe).                                                      Autores: Luiz R. Dante e Noemi B.  
04 potes de massinha de modelar 150 g                                 Editora: Ática    2. Edição 
01 vidro de cola branca de 500g 
50 folhas de papel 60 Kg branco.  
100 folhas de papel Colorset A4 
50 folhas de papel A3 colorido. 
50 folhas de papel A3 branco 
01 rolo de papel crepom 
06 E.V.A (02 gliter, 01 estampado, 1 plush e 02 lisos) 
              
 
OBSERVAÇÕES: 
x Marcar todo o material com o nome e a série em curso e entregar à professora na primeira 

semana de aula.  
x As taxas para as visitas técnicas ou passeios serão solicitadas durante as etapas, de acordo com os 

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

 
 
 
 
 


