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

 

 

LISTA DE MATERIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
INFANTIL II – 2021 

 
IMPORTANTE!  

 

 Todo material individual deverá ser identificado com o nome do(a) aluno(a). 

 Desde o primeiro dia de aula, a mochila e a lancheira deverão vir completas. 

 Os materiais serão solicitados gradativamente pela professora na segunda semana de aula.  

 A agenda escolar será digital. 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 
 
MATERIAIS DIDÁTICOS 

Coleção Educação Infantil Bernoulli – 5 anos. 
Obs.: Adquirir na secretaria da escola. 

Ferris Wheel Activity Book 3. Ed. Macmillan Education. 
 
OUTROS 

1 pasta amarela transparente com elástico (1 cm) 
3 lápis grafite jumbo triangular 
1 borracha branca macia média 
1 apontador de lápis triangular com depósito 
1 tesoura sem ponta com o nome da criança gravado 
1 caixa de lápis de cor jumbo triangular (12 cores) 
1 tubo de cola líquida (90 g) 
1 tubo de cola em bastão (20 g) 
1 avental de tecido do Galois (cozinha experimental) 
1 brinquedo pedagógico adequado à faixa etária 

Sugestões: Loto Leitura, Bingo das Letras, Conhecendo as 
Vogais, Dominó da Alfabetização, Aprendendo a Contar, 
quebra-cabeça geométrico, alfabeto móvel, dominó educativo. 

 
PROJETO LITERÁRIO 

3 livros de história infantil adequados à faixa etária. 
Obs.:  Na primeira semana de aula, cada aluno receberá os títulos 

dos livros a serem adquiridos. 
 

MOCHILA (diariamente) 

1 caixa de lenço de papel 
1 roupa sobressalente 
1 calçado sobressalente 
1 agasalho do uniforme 
1 garrafa plástica para água com tampa 
1 estojo/bolsinha pessoal com: 

 pente ou escova; 

 escova de dentes;  

 creme dental.  
1 estojo escolar com os seguintes materiais: 

 2 lápis grafite preto nº 2; 

 1 borracha branca macia média; 

 1 apontador com depósito; 

 1 caixa de lápis de cor (12 cores). 
Obs.: Sempre que houver necessidade, o material do estojo 

deverá ser reposto pelos responsáveis. 
 
LANCHEIRA (diariamente) 

1 toalha pequena para o lanche, com o nome da criança. 
 
 
 
 

Obs.: sempre que houver necessidade o material da mochila deverá ser reposto pelos responsáveis.  

MATERIAL DE SALA 
 

1 camiseta de adulto branca tamanho P para artes 
1 foto colorida de 3 cm x 4 cm do aluno 
1 foto colorida de 10 cm x 15 cm do aluno 
1 caixa de giz de cera (12 cores) 
1 conjunto de canetas hidrocor de ponta fina (12 cores) 
1 pote de massinha (500 g) 
1 tela de 20 cm x 30 cm (com nome) 
2 revistas para recorte (com conteúdo adequado à faixa etária) 
1 Papel Mágico (Off Paper) A4 de 210 mm x 297 mm 
1 estojo de aquarela em pastilha (12 cores) 
1 pacote de etiquetas redondas coloridas (16 mm ou 19 mm) 
1 cartela de tinta facial antialérgica (6 cores) 
 
 

 
MATERIAL PARA ATIVIDADES ARTÍSTICAS 

 
Os materiais para atividades artísticas deverão ser entregues nos dias 28 e 29 de janeiro. 

 
1 pacote de papel sulfite com 100 folhas A4 (amarela ou rosa) 
4 folhas de papel cartolina dupla face (cores variadas) 
1 pincel chato nº 10 
4 folhas de EVA lisas (marrom, verde, lilás e bege) 
3 gibis novos ou em bom estado 
1 pacote de balões nº 7 (cores diversas) 
2 folhas de acetato 
2 m de velcro (vermelho ou azul) 
5 envelopes A4 de 24 cm x 34 cm (pardo ou branco) 
1 rolo de fita crepe de 24 mm x 50 m 
1 pacote de penas artificiais 
1 pacote de areia colorida de 300 g (cor diversa) 
 


