
 

 

 
 

  

 
 

Materiais para a sala de aula 
( identificados com o nome completo da criança) 

Materiais para as aulas de Arte 

 1 bloco de papel Canson branco A4, 140g/m² (MENINOS) 
 1 bloco de papel Canson branco A3, 180g/m² (MENINAS) 
 1 borracha branca e macia com capa 
 1 caderno de cartografia, capa dura: 96 folhas, sem papel 

de seda e sem margem 
 1 caixa de lápis de cor - “Jumbo” (12 cores) 
 2 lápis grafite triangulares - “Jumbo”  
 1 apontador com depósito para lápis “Jumbo” 
 1 estojo de canetas hidrográficas 12 cores, ponta grossa  
 1 estojo plástico de aquarela – 12 cores 
 1 estojo com duas divisórias  
 1 estojo com uma divisória para as canetinhas 
 3 colas em bastão – 10g  
 1 cola em bastão -  40g 
 3 tubos de cola branca líquida – 40g 
 3 caixas de massa de modelar – 12 cores -  supermacia à 

base de amido 
 2 pacotes de massa para biscuit - cores diferentes 
 3 revistas em bom estado (com figuras) 
 10 sacos plásticos – tamanho A3  
 10 sacos plásticos – tamanho A4 
 1 tesoura sem ponta com nome gravado 
 1 pincel nº 18 (modelo 815)  
 1 pasta de plástico, fina e com elástico, tamanho A4 
 10 botões médios (cores diversas)  
 10 botões grandes (cores diversas) 
 1 placa de EVA gliter verde 
 1 rolo de fita adesiva larga, transparente 
 1 novelo de lã- qualquer cor 
 1 camiseta (de adulto) para as aulas de Arte 

□ 3 sacos plásticos tamanho A3 (345mm X 
450mm) 

□ 1 pacote de massa para modelar com 
argila - - cor branca (500 g) 

□ 1 conjunto de tinta neon acrílica 10ml, 
com 6 cores 

□ 1 estojo de canetas hidrográficas 12 cores, 
ponta grossa 

□ 1 bloco de papel kraft liso, 200g/m², 
tamanho A4, 30 folhas 

□ 1 bloco Ecocores - papel texturizado 
colorido, 180g – tamanho 320 X 230mm 

□ 1 tubo de cola líquida 40g 

□ 1 camiseta de cor clara, sem estampa na 
frente, do tamanho da mamãe 

□ 1 camiseta de cor clara, sem estampa na 
frente, do tamanho do papai 

 

Material para as aulas de Inglês 

LIVRO: 
 

 WILLIAMS, Rebecca & TRABOLSI, 
Adela - Jelly beans 2 - Editora 
Richmond  - ISBN 9788516070755 
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Lista de Materiais – Ano: 2020 
Série: Infantil III 



 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 
 Identificar com o NOME COMPLETO do aluno: 

- todo o uniforme (para uma identificação permanente, utilizar tintas de tecido ou 
bordado); 
- mochila, lancheira, copo ou garrafa de água, brinquedos, etc. 
 

 O material de uso diário deverá ser transportado dentro de uma mochila de costas 
pequena (para transportar a agenda, copo ou garrafa de água, um agasalho). 
 

 Enviar diariamente na lancheira:  
• toalha para o momento do lanche; 
• talheres pequenos, identificados; 
• pote plástico para guardar as sobras do lanche, quando houver. 

 
 Material pessoal – enviar diariamente na mochila: lenço umedecido para higiene pessoal, 

uma caixa de lenço de papel, uma troca de roupa (camiseta, bermuda, calça, 
calcinha/cueca, meia).  
 

 Os pais deverão entregar todo o material (devidamente conferido) à professora na 
primeira reunião do ano. Separá-lo em duas sacolas, identificadas da seguinte maneira: 
materiais de sala de aula / materiais para as aulas de Arte. 

 

Reunião de Pais: dia 27 de janeiro de 2020 
Horários:  

- Turmas da manhã às 8h00   // Turmas da tarde às 13h00 
Local: Salas de aula 

 1 pen drive de 8GB identificado com nome do aluno (este 
material é de uso pessoal e será utilizado a cada trimestre 
para a gravação de  relatórios de avaliação) 

 2 livros de literatura infantil adequados à faixa etária, em 
bom estado 

 1 pacote (50 unidades) de palitos de sorvete sem cor, 
ponta arredondada 

 1 rolo de fita de cetim qualquer cor, 1cm de espessura 
 1 lupa 
 1 kit de dinheirinho de papel 

Observação: para as aulas da Oficina de Criatividade 
pediremos os materiais, ao longo do ano,  no momento 
em que serão utilizados, por meio de bilhete na agenda. 
 



 

 

 

 

  

 

 
 1 bloco de papel canson A3, com 20 folhas, branco,140g/m2 
 1 bloco de colorset A3,120g/m2 
 1 bloco colorido de textura visual (scrapbook) 230mm/320mm 
 1 caderno de cartografia de 48 folhas, sem folha de seda intermediária 
 1 caderno pequeno capa dura, 48 folhas (para usar como agenda) 
 1 metro de feltro (qualquer cor) 
 2 metros de fita passamanaria pom pom vermelho 16mm 
 1 rolo de cordão de algodão trançado de poliéster com coton (preto) 
 1 tesoura sem ponta com nome gravado 
 1 caixa de lápis de cor 12 cores 
 1 tela painel 25x25 
 1 pincel achatado 16 
 1 estojo com 12 canetas hidrocor (ponta grossa) 
 1 apontador com depósito 
 1 borracha branca macia 
 2 lápis pretos nº 2 (triangulares) 
 1 stetro (borracha pedagógica para lápis/apoio dos dedos) 
 1 pote grande de guache 250 ml (qualquer cor) 
 1 pincel modelo 816, nº 4 
 2 colas em bastão 10g 
 1 tubo de cola líquida 110g 
 1 cola universal para artesanato 
 3 pacotinhos de sementes: alface, pimenta e hortelã 
 10 botões coloridos 
 1 fita de cetim de 1cm de espessura, qualquer cor 
 1 pacote de palitos de sorvete sem cor, pontas arredondadas (50 unidades) 
 1 revista em bom estado (com figuras) 
 1 camiseta usada (de adulto) para a Oficina de Arte 
 2 placas em EVA (cores diferentes) 
 2 cartolinas coloridas (cores diferentes) 
 1 boné branco sem estampa, do tamanho da cabeça do papai 
 1 chapéu de praia, cru, liso, com aba, do tamanho da cabeça da mamãe 
 2 gibis 
 2 livros de história adequados à faixa etária (pedimos atenção ao texto) 
 1 jogo ou brinquedo pedagógico adequado à faixa etária. Sugestões: Pula pirata, 

Cara a Cara, Lince, Pinote, Puxa, Puxa Batatinha, Tapa Certo, Pula Macaco, jogos de 
memória, jogos de encaixe/construção, jogos de tabuleiro, quebra-cabeça etc. 
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Lista de Materiais – ANO 2020 
Período Complementar – Infantil III, IV e Primeiro Ano 



 

 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

 O uso do uniforme para as atividades esportivas será obrigatório a partir de 
03/02/2020. IMPORTANTE: consultar o uniforme necessário para a prática das 
modalidades esportivas de seu(sua) filho(a). 
 
 Material pessoal (ficará no armário do aluno durante o ano): uma nécessaire 
contendo escova de dente, creme dental; lenço umedecido para higiene pessoal; uma 
caixa de lenço de papel; uma troca completa de roupa. Todos os itens de uso pessoal 
devem estar identificados com nome completo da criança. Às sextas-feiras, a 
nécessaire será enviada para casa para reposição de itens e higienização. *Observação: 
sempre que necessário, solicitaremos a reposição/higienização destes materiais. 
 
 Os materiais solicitados para o Período Complementar deverão ser 
identificados com nome completo da criança e entregues à professora responsável na 
primeira reunião do Período Complementar, em sacolas também identificadas. 
 
 Em virtude dos eventos e projetos pedagógicos, outros materiais, livros, 
ingredientes para culinária poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo. 
 
 

 
Reunião de Pais: 27/01/2020 

 
Horário: às 10h30, após a Reunião de Pais do Período Regular. 

 
Local: Sala Multimídia 
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