Lista de Materiais 2021- Educação Infantil
Lista de Materiais 2021:

•01 pasta portfólio 100 sacos (capa preta).
•100 folhas de papel Sulfite A4 240g
•50 folhas de papel Sulfite A3 240g
•20 folhas de papel Kraft A4 180g.
•10 potes de anilina colorida (cores diferentes)
•03 potes de tinta guache 250ml (cores diferentes).
•01 caixa com 6 cores de tinta para tecido.
•01 kit de pintura de rosto.
•01 pincel chato tamanho 22.
•01 pincel chato tamanho 8.
•01 tesoura sem ponta de boa qualidade.
•02 carimbos infantis.
•08 canetas permanentes pretas de 1,1mm.
•03 canetas para tecido (cores diferentes).
•01 kit de fita durex colorida (4 cores).
•02 rolos de fita crepe parda larga.
•02 rolos de fita dupla face larga.
•01 caixa de giz de cera pastel oleoso 24 cores.
•01 caixa de caneta hidrocor ponta grossa 12 cores.
•02 tubos de cola de silicone.
•03 tubos de cola branca 40g com tampa não removível.
•01 pacote de palitos de picolé ou de sorvete.
•05 rolhas.
•01 rolo de espuma para pintura.
•02m de arame galvanizado mole n.22 (peça de 10m).
•02 potes de massa de modelar 500g soft.
•02 blocos de argila.
•02 folhas de Lixa Preta Grossa.
•02 envelopes de papel para cd (coloridos).
•02 caixinhas de cd transparentes.
•02 cds velhos.
•01 rolo de papel contact.
•Diversos retalhos de tecido (coloridos).
•02 peças de feltro de 30cm (cores diferentes).
•01m de tecido talagarça.
•03m de tecido de algodão crú.
•01m de tecido juta.
•01 agulha de tapeçaria.
•02 peças de fita mimosa grossa.
•02 peças de fita mimosa fina.
•01 rolo de fio de nylon n.1.
•01 rolo de barbante colorido (cores vivas).
•01 rolo de lã (de qualquer tipo e qualquer cor).
•02 cadarços coloridos.
•01 pacote com 10 olhos esbugalhados grandes.
•01 pacote com 60 botões (tamanhos e cores diversos).

•01 pacote de folhas secas (desidratadas).
•10 sementes grandes.
•05 pedras grandes.
•10 pedras pequenas.
•10 gravetos (recolhidos do chão).
•10 conchas (coletadas).
•05 pinhas (coletadas).
•01 brinquedo de madeira de livre escolha.
•01 brinquedo de pano de livre escolha.
•01 bambolê.
•01 lençol velho.
•utensílios usados de cozinha (potes de plástico, panelas,
peneiras, funis) que possam ser doados para brincar.
•roupas, sapatos e acessórios usados, de diversos tipos e
tamanhos, que possam ser doados para brincar de faz de
conta.
•01 peruca infantil.
•01 bola (tamanho e tipo a escolha da família).
•02 gibis de histórias em quadrinhos.
•02 revistas para recorte.
•02 jornais para recorte.
•02 camisetas usadas de adulto (para pintura).
•03 rolos de papel toalha.
•01 caixa de lenço de papel.
•03 pacotes de areia colorida.
•01 caneca de inox (com o nome da criança).
•04 fotos 3x4 (atualizadas).
•01 foto da família.
•certidão de Nascimento Autenticada.
Atenção – No dia 19 de fevereiro de 2021 ocorrerão as
entrevistas com as famílias da Educação Infantil, portanto já
agende seu horário com a secretária o quanto antes.
Os materiais poderão ser entregues para a professora no dia
da entrevista.
Nas entrevistas de início de ano também serão solicitadas
duas obras literárias específicas para o Projeto Literário: de
Criança para Criança.

