
 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2018 – PRÉ II – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
MATERIAL DE USO COMUM 
2 blocos colorido Criativo  A4  
1 bloco colorido Criativo  A3  
1 tubo de cola de 500g 
3 caixas de massa de modelar com 12 unidades 
50 folhas A4 – gramatura 120g 
1 folha de papel crepom 
1 pote grande de tinta guache (Sugestão de cores:branco, azul, amarelo, verde, preto, laranja, 
marrom,vermelho) 
1 caixa de cola colorida com 6 unidades 
1 caixa de giz de cera pequeno em 12 cores 
50 palitos de picolé 
10 palitos de churrasquinho 
10 bandejas brancas de papelão comum, redonda, nº 5 (sem enfeite) 
2 placas grandes de EVA 
2 folhas de lixa preta 
1 pote pequeno de gliter 
1 pacote de lantejoulas grandes 
1 folha de papel laminado 
20 botões grandes 
1 nanquim preto e 1 nanquim  branco 
1 pacote sortido de letras e números em EVA pequeno 
1 pacote de pelotine grande 
1 Cd usado para atividade artística 
1 metro de TNT 
10 sacos plásticos com furo, tamanho A4 para guardar trabalhos no varal 
1 cola colorida tridimensional (3D) 
1 livro de literatura infantil 
1 gibi 
1 jogo educativo (blocos de madeira, encaixe, lego, jogos de montar, memória, jogos de alfabeto e numerais 
até 10)  
Revistas usadas 
1 brinquedo usado 
1 Fantasia usada 
 
MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL (DEVERÁ SER IDENTIFICADO) 
50 folhas A3, gramatura 180g e encadernadas com espiral grosso 
01 mochila pequena, tipo lancheira 
01 estojo com: 02 lápis pretos n°2, 02 borrachas brancas, 01 apontador com lixeira (simples), 01 tesoura 
pequena sem ponta (simples) 
02 colas bastão grande 
1 tubo de cola de 90g 
01 estojo com 01 caixa de lápis de cor com 12 cores e 01 jogo de caneta hidrocor com 12 cores 
01 pincel grosso n°14 (cerdas achatadas) 
01 guardanapo de tecido (para uso diário durante o lanche) 
1 pasta tamanho  A3 para armazenar os trabalhos  
1 pasta tamanho A4 para as atividades de temas 
1 caderno grande de capa dura (brochura) 
01 camiseta usada, tamanho adulto (para atividade com pintura) 
01 muda de roupa de criança dentro de sacola identificada (para eventual troca) 
1 garrafa de água identificada- trazer diariamente na mochila 
  
LIVRO ADOTADO: 
Kit da Escola da Inteligência, disponível na Livraria Cultural em Canoas. 
 
Observações: trazer os materiais solicitados em uma sacola plástica, no dia da Reunião de Pais, que será 
no dia 21/02/18.   


