
    
 

 

Lista de Materiais 2017 – Educação Infantil – Nível 1 
 

 

Material de uso coletivo: não precisa ser identificado. 
01 Bloco de 20 folhas de desenho Canson A3 

02 Blocos de colorset A4 (Tilipaper ou Criativo Fluorescente) 

01 Caixa de giz de cera curto 12 cores 

01 Caixa de hastes flexíveis com pontas de algodão (cotonete, ork, topz) 

01 Caixa de lápis de cor grosso gigante 12 c – Faber-Castell, Maped ou Staedtler  

02 Caixas de lenços de papel 

01 Caixa de cola colorida 6 cores 

02 Canetas para retroprojetor na cor preta 

04 Envelopes de papel pardo (35x45cm) 

01 Fantasia para o “baú”  

01 Folha de papel crepom – vermelho, amarelo, verde, laranja, azul 

100 Folhas de desenho  A3 

05 Folhas de E.V.A   A4 

50 Folhas de desenho  A4 

01 Lâmina transparente para retroprojetor 

03 Lixas (tamanho ofício) 

01 Metro de papel contact transparente (vini-tac, destac ou cont-tact) 

01 Metro de TNT (rosa ou verde) 

01 Pacote de pano multiuso (Perfex, Assolan ou Scott-brite) 

01 Pote de têmpera guache 250g (Corfix, Acrilex ou Maped) (cores primárias) 

01 Rolo de durex colorido  

06 Sacos plásticos sem furo (tamanho ofício) 

01 Tesoura ponta redonda (Mundial ou Tramontina) 

01 Tubo de cola 90 gramas (Polar, Bic ou Tenaz) 

01 Tubo de cola gliter (dourado ou prateado ou furta cor) 

01 Boneca (meninas) um boneco (meninos) 

01 Brinquedo de Meios de Transportes (avião, helicóptero, trem, carro, ou moto) 

01 DVD Virgem 

01 Jogo pedagógico:  
 

01 Conjunto de brinquedo 
 

02 Livros de literatura: 
 
 

  
 

Material de uso individual: trazer identificado 
01 Guardanapo de tecido para o lanche 

01 Pasta polionda com elástico 

01 Sacola de leitura da Biblioteca (para quem ainda não adquiriu) 

 
● Observações: 
-  Você poderá encontrar o material nas lojas indicadas no verso.  
-  No primeiro dia de aula trazer apenas o material de uso individual dentro da mochila. 
-  Para o melhor aproveitamento dos materiais fiquem atentos às marcas sugeridas. 
-  A sacola da leitura pode ser adquirida na loja Werllan Uniformes ou no Colégio. 
- Os materiais de uso coletivo serão entregues no dia 20 de fevereiro (reunião com pais). 

 

Reunião com Pais: 20 de fevereiro - Tarde: 13h20min               
 

Início das aulas: 21 de fevereiro de 2017. 
                        

 
 

 


