
 
 

LISTA DE MATERIAIS 2016 

EDUCAÇÃO INFANTIL – G1  
  

• 100 folhas de papel A3  

• 01 rolinho para pintura  

• 01 esponja crespa para pintura com 

carimbo  

• 01 tela para pintura 30 x 40  

• 02 pacotes de papel cores reluzentes  

(papel especial) c/ 50 folhas  

• 05 folhas de papel metro branco  

• 03 folhas de papel celofane  

• 03 folhas de papel metro pardo  

• 05 folhas de papel carmem (cores variadas)  

• 01 bloco de papel para desenho 297 x  

420mm (branco) 200 g/m2  

• 02 metros de papel contact transparente  

• 02 peças de papel crepom liso (vermelho e 

amarelo)  

• 01 folha de papel paraná amarela  

• 05 folhas de papel durex (cores variadas)  

• 03 folhas de papel duplex (cor branca)  

• 01 caixa de giz de cera – GIZÃO  

• 01 caixa de crayon de cera ‐ Meu 1º Giz 

183g/06 unidades 

 

  

• 01 caneta permanente azul  

• 01 caneta de tecido azul  

• 02 estojos caneta hidrográficas Pilot c/ 12 

cores  

• 01 peça de fita de cetim nº1/ faces simples 

com 10 metros e 7mm de largura branca  

• 01 peça de fita de cetim nº5/ face simples 

com 10 metros e 22mm de largura branca  

• 1m de tecido liso branco  

• 1m de tecido estampado  

• 01 avental plástico (tamanho maior do que 

o número usado pela criança)  

• 01 tesoura escolar com pontas 

arredondadas adequadas para crianças de 

dois anos (Materiais de uso individual)  

• Revista velha para recorte (Materiais de 

uso individual)  

• 03 potes pequenos de anilina comestível 

(cores: amarela, vermelha, azul) 

 

 

  

AGENDA, CLASSIFICADORES E CADERNOS (todos os itens deverão ser identificados com etiqueta 
contendo os dados da criança na capa)  
  

01 agenda escolar capa dura com pautas largas/ 01 data por folha/ espiral  

01 classificador tipo rápido transparente, preferencialmente com a logomarca do Colégio (encontrado 

na papelaria Garcia) 

01 classificador com elástico transparente, preferencialmente com a logomarca do Colégio 

(encontrado na papelaria Garcia) 

01 caderno de cartografia/capa dura (27,5 x20 cm – 96 folhas – espiral para 1º e 2º semestres)  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
QUANTIDADES   /   MATERIAIS   ( identificados   com   o   nome   da   criança)   



 

01 jogo americano plástico (identificado)   
01 jogo de talher (com nome gravado)  

01 copo plástico cor vermelha (com nome gravado)  

01 prato plástico cor vermelha (com nome gravado)  

01 caixa plástica organizadora com tampa tamanho 025 x 0,35cm (identificada)  

  

 

• 01 tubo de creme dental infantil sem flúor 
(identificado)   

• 01 escova de dentes com estojo plástico  

(com o nome gravado)  

• 01 cx de lenço de papel (identificado)  

• 01 pc. de lenços higiênicos umedecidos (se a criança 
fizer uso)  

• 01 sabonetes liquido (180ml)  

(identificados)  

• 01 pente ou escova de cabelo (com nome gravado)  

• Toalhinha de mão com o nome da criança bordado 

(portar 01)  

• Mordedor com o nome da criança  (portar 
01)  

• Fraldas descartáveis  

• 01 muda de roupa (identificado com o 
nome da criança)  

• 01 saco ou sacola plástica para colocar as 
roupas usadas (identificados com o nome 
da criança)  

• Toalha de banho com o  nome da criança 
bordado (portar 01)  

• Lençol com o nome da criança bordado  

• Almofada com o nome da criança (portar 

01 capa)  

  

LIVROS DE LITERATURA – Para uso individual em Projeto especifico que visa favorecer a formação do 
leitor.   
  

Serão solicitados 04 (quatro) livros de literatura, considerando que: 01 título será de escolha a família e 

03 (três) títulos indicados pela equipe pedagógica , sendo que 01 tíitulo para leitura. Todos os títulos 

serão divulgados e escolhidos durante a entrevista com a professora da turma.  

  

TÍTULO  AUTOR  EDITORA 

1. (UM) TÍTULO ESCOLHIDO PELO ESTUDANTE E SUA FAMILIA 

2. LEITURA COMPARTILHADA: Peixinho Dourado foi Passear, Therezinha Casasanta, Ed.  
Brasil  

3. SERA DIVULGADO NO DIA DA ENTREVISTA COM A PROFESSORA DA TURMA EM JANEIRO 

  

  

  

ALIMENTAÇÃO   
  

MATERIAIS   IDENTIFICADOS   PARA   PORTAR   NA   MOCHILA   DIARIAMENTE   
  



 
    

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

DATA   DE   ENTREGA:    

____/_____/____   

  

ASS.   RESPONSAVEL   

  

  

NOME   DO   CONFERENTE:   

___________________________________   

DATA   DE   ENTREGA:    

____/_____/____   

  

ASS.   RESPONSAVEL   

  

  

NOME   DO   CONFERENTE:   

___________________________________   


