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 Duas canetinhas para retroprojetor pretas (ponta média);  

 Duas canetinhas para retroprojetor colorida (ponta média); 

 Um pacote (25 unidades) de folha colorida A4 lumipaper; 

 Dois blocos de papel A3 gramatura 140 (branco);  

 Dois blocos de papel A3 gramatura 140 (colorido);  

 Uma lixa de fogão da espessura que preferir; 

 Um pacote de palito de picolé; 

 Um jogo de canetinhas (12 cores) ponta fina;  

 Um jogo de canetões (12 cores) formato jumbo (ponta redonda);  

 Uma caixa de lápis de cor (COR NEON) COM 12 cores;  

 Três pincéis atômicos (pretos) ponta redonda);  

 Uma tesoura inox (cabo preto) sem ponta; (ver se a criança é destra ou canhota); 

 Três caixas de massa de modelar (12 cores) macia;  

 Três tubos grandes de cola branca 110g (exceto bico aplicador fino); 

 Um tubo de tinta NANKIN PRETO;  

 Um tubo de tinta NANKIN COLORIDO; 

 Uma caixa lápis carvão contendo 12 unidades; 

 Três fitas durex coloridas; 

 Um rolo de papel manteiga; 

 Cinco folhas de papel Kraft (tamanho A3); 

 Um rolo de papel alumínio (tipo cozinha); 

 Quatro folhas de acetato (firme) A4 E A3 (sendo duas cada tamanho); 

 Quatro frascos de corante líquido comestível (cor livre); 

 Vinte botões comuns de tamanho GRANDE e cores diversas (furo grande para passar 
agulha grossa); 

 Uma caixa de GIZ DE CERA SUPER SOFT RETRÁTIL JUMBO; 

 Duas cores de tinta ACRÍLICA NEON (tinta fluorescente); 

 Uma tela de pintura tamanho formato livre (com base de MDF); 

 Um pacote de lantejoulas (grande); 

 Duas canetas POSCA (cor livre); 

 Um pacote de massa para modelar escultura cerâmica; 

 Pincéis (chato) escolar (Nº 14, 18 e 22); 

 Um rolo de pintura tamanho 05 cm; 

 Quatro pacotes de bolinha gel (decoração para vaso); 

 Dez contas tamanho grande; 

 Um pano para limpar pincel (TIPO TOALHA); 

 Uma camiseta usada, tamanho adulto, manga curta para atividades de pintura;  

 Um boné – para ficar na Escola (Identificado); 

 50 cm de tecido (algodão colorido com estampa pequena); 

 Um pacote de argila (macia); 

 Um pacote de papel MACHÊ; 

 UM pacote de areia colorida; 

 Um kit de giz pastel oleoso; 



 

 
 
 

 Um novelo de lã da cor que preferir; 

 Um kit de animais pequenos para fazenda; 

 Um guarda-chuva com plástico transparente. 
 

 

OBSERVAÇÕES  

 Dia 14 de fevereiro – Entrega de materiais e agendamento de entrevistas- na sala de aula 
no horário das 13h30 às 17h.  

 Dia 19 de fevereiro -  Reunião de pais da Educação Infantil 

 Dia 20 de fevereiro -  Início das aulas para a Educação Infantil com horário especial 
entregue no dia da recepção dos materiais. 

 Uniforme Escolar – uso obrigatório e diário – encomendar com antecedência- marcar o 
nome na parte interna da jaqueta. Atualmente disponível na Manri Confecções, Mafini 
Confecções e lojas Clanel.  

 Todo material será de uso coletivo, não necessitando ser identificado.  

 Pedimos que a lista de materiais venha junto com o material e com check-in nos 
materiais entregues, para conferir. 

 Lembramos que os usuários do material solicitado são os vossos filhos, por isso a 
importância de serem materiais de qualidade.  

 Favor providenciar todo o material solicitado até a data da entrega que será no Dia da 
Entrevista para evitar transtornos nos primeiros dias de aula.  

                  

PROVIDENCIAR 
• Uma mochila com tamanho suficiente para carregar o lanche, a agenda, uma muda de 
roupa/calçado (par de chinelo) e um agasalho, conforme a temperatura. 
 

• Garrafa térmica, pote, utensílios e guardanapos de pano, adequados para o lanche diário da 
criança, sendo esses, de fácil manuseio. 

 
 


