
 

PROJETO EXTRACURRICULAR 

LISTA DE MATERIAL PARA 2018 – NÍVEL 4/5 – Educação Infantil 

 20 folhas brancas de desenho A4; 

 20 folhas brancas de ofício A4; 

 01 caixa de massa de modelar com 12 cores; 

 01 caixa de têmpera com 6 cores; 

 01 caixa de giz de cera (Meu primeiro giz) com 12 cores; 

 01 caixa de cola colorida com 4 cores; 

 01 livro de história adequado à idade; 

 01 tinta nanquim qualquer cor; 

 01 camiseta para atividades de pintura. 

 

Para as crianças que almoçam no Projeto (material identificado com o nome da criança bordado ou com 

caneta permanente). 

 

 01 travesseiro; 

 01 lençol; 

 01 escova de dente e 01 creme dental com estojo plástico; 

 01 pente ou escova de cabelo. 

 

Obs. Todo o material do Projeto deverá ser entregue para a professora do turno regular, no dia da entrevista. 

Porém, em sacola identificada para o Projeto. Também, outros materiais poderão ser solicitados ao longo do 

ano letivo, conforme a proposta do trabalho. 

 

 

 

 

PROJETO EXTRACURRICULAR 

LISTA DE MATERIAL PARA 2018 – 1º, 2º e 3º anos – Anos Iniciais 

 

 15 folhas brancas de ofício A4; 

 15 folhas brancas de desenho A4; 

 01 caixa de têmpera com 6 cores; 

 01 caixa de massa de modelar com 12 cores; 

 01 caixa de cola colorida com 6 cores; 

 01 cola branca; 

 01 escova de dente e 01 creme dental com estojo plástico (para os alunos que almoçam no 

Projeto). 

 01 travesseiro e 01 lençol (somente para os alunos do 1º ano). 

 

Obs. Todo o material deverá ser entregue no primeiro dia de Projeto, devidamente identificado para o Projeto. 

Também, outros  materiais poderão ser solicitados ao longo do ano letivo, conforme a proposta do trabalho. 



 

 

 

 

PROJETO EXTRACURRICULAR 

LISTA DE MATERIAL PARA 2018 – 4º e 5º anos – Anos Iniciais 

 

 15 folhas brancas de desenho A4; 

 15 folhas brancas de ofício A4; 

 01 caixa de têmpera com 6 cores; 

 01 tinta relevo qualquer cor; 

 01 cola branca; 

 100 metros de fio de nylon; 

 01 escova de dente e 01 creme dental com estojo de plástico (para os alunos que almoçam 

no Projeto). 

 

Obs. Todo o material deverá ser entregue no primeiro dia de Projeto, devidamente identificado para o Projeto. 

Também, outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano letivo, conforme a proposta do trabalho. 


