
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR -  INFANTIL II 2021 

MATERIAL PARA FICAR NA ESCOLA 

01 unid. Avental plástico para pintura 

02 unid. Caderno Quadriculado grande (10mm) 

01 unid. Caderno Linguagem (grande) 

01 unid. Caderno Pauta Verde (grande) 

01 unid. Pincel grosso nº 10 

02 unid. Cola líquida (tubo grande) 

02 unid. Cola bastão 

01 pac. de Papel canson A4 180g 

01 cx. de Giz de Cera 12 cores 

01 cx. de Tinta Guache com 6 cores 

02 pacote de Glitter 

02 pac. Lantejoulas 

01 unid. Lixa grossa 

03 pac. Lumi paper 

03 potes Massa para modelar (500g) 

01 unid. Monta tudo ou jogo pedagógico (quebra-cabeça, memória, jogo da velha, formas, animais, alfabeto). 

01 metro Papel contact transparente 

02 unid. de revistas com figuras variadas 

01 unid. Tesoura sem ponta de boa qualidade 

02 cx. de Tinta plástica com 6 cores 

05 folhas E.V.A. lisas 

01 cx. Pintura facial 4 cores 

20 botões de tamanho grande 

01 pacote de etiqueta bolinha (colorida) 

01 rolo de barbante 

01 tampa de caixa de sapato 

01 pote de areia colorida 

01 livro de Historinhas de acordo com a faixa etária do(a) seu(sua) filho(filha). 

  

  

 



 
MATERIAL PARA FICAR NO ESTOJO 

01 unid. Apontador com reservatório 

01 jogo Canetas hidrográficas com 12 cores 

01 unid. Cola bastão 

01 cx. de Lápis colorido com 12 cores 

02 unid. Lápis preto 

02 unid. Borracha (grande) 

Importante! Os materiais solicitados para o estojo são de utilização pessoal. A família ficará responsável pela reposição. 

  

  

 MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA 

01 pasta zip zap 15,5cm x 22,5cm 

01 unid. Estojo grande com zíper 

01 unid. Pasta de elástico 

01 pacote de lenços umedecidos 

01 estojo para colocar os objetos de higiene pessoal 

01 creme dental 

01 escova de dentes com protetor (capa) 

01 garrafinha de água 

01 troca de roupa (de preferência uniforme da escola) 

  

OBSERVAÇÕES: 

- Os materiais de pintura e escrita, de preferência, serão da Faber Castell, BIC ou Acrilex; 

- Alguns materiais de artes complementares serão solicitados com antecedência durante o ano, de acordo com as 
atividades a serem desenvolvidas. 

 


