
 

LISTA DE MATERIAL – EDUCAÇÃO INFANTIL 
INFANTIL I – 2021 

 
IMPORTANTE! 

Todos os materiais (de sala e de artes) deverão ser identificados com o nome do aluno e poderão  
ser entregues, preferencialmente, de 25/1 a 29/1/2021. 

 
Obs.: Solicitamos que os materiais sejam de excelente qualidade, a fim de alcançarmos os objetivos propostos para as atividades. 

As famílias poderão fazer a entrega parcial de materiais. 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 
 
MATERIAIS DIDÁTICOS 
Coleção da Educação Infantil 4 anos. Editora Bernoulli 

Obs.: Adquirir na secretaria da escola. 

Happy Hearts US – 1 (Student book and Activity book – Express 

Publishing 

 

MOCHILA (diariamente) 
1 roupa sobressalente; 

1 agasalho do uniforme; 

1 garrafa plástica para água com tampa; 

1 pasta transparente com elástico (1 cm); 

1 nécessaire contendo: 

− Pente ou escova 

− Escova de dente 

LANCHEIRA (diariamente) 
1 toalha pequena para o lanche (com o nome da criança). 

 
PROJETO LITERÁRIO 
3 livros de histórias infantis adequados à faixa etária. 

Obs.:  Cada aluno receberá os títulos a serem adquiridos na 

primeira semana de aula ou na Feira Literária. 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE SALA 
 

1 camiseta branca tamanho 8 (para artes); 

1 caixa de lenço de papel; 

1 foto colorida 3 cm X 4 cm do aluno; 

1 caixa de ecogiz de cera 12 cores; 

1 conjunto de canetas hidrocor ponta grossa 12 cores; 

1 tela 20 cm X 30 cm; 

3 revistas para recorte (conteúdo adequado à faixa etária); 

1 estojo aquarela pastilha 12 cores; 

1 avental de tecido Galois (cozinha experimental); 

1 caixa de lápis de cor jumbo triangular (12 cores); 

3 lápis grafite jumbo triangular; 

1 borracha macia branca; 

1 apontador para lápis triangular com depósito; 

2 pastas finas transparentes com grampo; 

1 tesoura sem ponta com nome; 

1 pasta-catálogo (50 plásticos); 

3 gibis (sugestão: Turma da Mônica e Disney); 

1 brinquedo pedagógico adequado à faixa etária (sugestões: jogo 

de memória, blocos de montar, pote de letras de EVA, pinos 

mágicos, pegue e monte, brincando de engenheiro – blocos de 

madeira, dominó educativo, tangram em madeira); 

1 pacote de material para contagem (30 contas grandes ou 30 

botões grandes ou 30 rolhas ou 30 tampas plásticas de garrafa). 

 

 

MATERIAL PARA ATIVIDADES ARTÍSTICAS 
 

• 2 blocos de papel criativo A4 (8 cores); 

• 1 caixa de cola com glitter (6 cores); 

• 1 caixa de tinta aquarela; 

• 2 fitas adesivas coloridas (cores variadas); 

• 2 folhas de papel Kraft 300 g 66 x 96 cm; 

• 1 massa de modelar DAS; 

• 2 metros de TNT; 

• 1 pacote de areia colorida; 

• 1 pacote de botões grandes (cores variadas); 

• 1 pacote de balões 50 unidades (cores variadas); 

• 1 pacote de canudinhos 100 unidades; 

• 2 pastas finas transparentes com grampo; 

• 2 potes de tinta acrílica 37 ml (cores variadas); 

• 2 potes de glitter (cores variadas); 

• 2 potes de tinta para tecido 37 ml (cores variadas); 

• 1 rolo de fita de tafetá 3 cm; 

• 2 tubos de cola em bastão 20 g. 

 

 


