
Lista de Material 
 

Ano letivo 2023 - INFANTIL 1 
 

ESCRITA/DESENHO/PINTURA 

01 caixa de lápis de cor 12 cores - JUMBO HEXAGONAL + Apontador JUMBO (boa 

qualidade) 

03 Lápis grafite JUMBO TRIANGULAR - (boa qualidade) 

01 Caixa meu primeiro giz de cera- triangular (boa qualidade) 

02 Potes de massa de modelar grande. 

02 cola bastão grande (boa qualidade) 

01 Tesoura sem ponta com o nome (se canhoto, tesoura para canhoto) 

01 Jogo de canetinha grossa (JUMBO) hidrocor 12 cores (boa qualidade) 

01 Estojo grande duplo - 2 zíperes 

01 Borracha branca 

ARTES 

01 caixa de pintura a dedo de 12 cores 

01 Camiseta velha (pai ou da mãe) para a aula com tinta. 

01 pincel grosso  

01 Pincel de barbear 

04 Pastas de papelão de grampo trilho 

02 Cartelas de strass 

10 Saquinhos plásticos A3 

10 saquinhos plásticos A4 

03 EVA com glitter 

03 EVA liso cores variadas 

5 papel cartão - cores variadas 

5 color set - cores variadas 

5 papel A7 estampado- fantasia 

01 Pacote de papel Creative Cartolina dupla face fantasia A4 

01 Pacote de papel dobradura A4 

2 Metros de TNT liso 

1 Metro de feltro branco, rosa ou azul claro. 

01 pacotes de canson A3 

01 Pacote de canson A4 

01 lantejoula 

20 Botões grandes e de cores variadas 

01 Glitter 

01 pacote de elástico de dinheiro 

02 Novelo de lã - cor de sua preferência 

01 pacote de algodão 

02 rolinhos de fita de cetim (01 fina e 01 grossa). 

12 unidades de olhos móveis grandes 

6 refil de cola quente fino 

1 Pacote de palito de sorvete colorido 

10 saquinho de celofane 25x10 

10 Saquinhos de celofane 30x40 

5 Saquinhos de Zip Zap incolor 

01 gel (mais em conta) para montar atividade sensorial Celofane 25x15 



01 Fita adesiva fantasia 

01 fitilho - cor de sua preferência  

05 plásticos para plastificadora A4 

3 Plásticos (Transparente e preto - frente e verso) para encadernação - material de apoio 

escolar. 

3 Espiral (unidade) para 150F 

500 folhas de sulfite A4 para o material de apoio escolar e atividades de datas 

comemorativas. 

 

05 Papel fotográfico 

1 pacote de palito colorido de sorvete 

1 pacote de elástico de dinheiro 

1 pacote de canudo de papel 

1 barbante rolo 

1 pacote de bexiga pacote nº 9 

1 caixa de cotonete 

 

 

MATERIAL PEDAGÓGICO 

01 Livro de história infantil de acordo com a faixa etária 

02 revistas 

 

MURAL DA SALA 

02 fotos 15x10 atuais da criança  

01 foto 15x10 da família 

 

IMPORTANTE: todo material deve ser entregue com a identificação do aluno - NOME 

E TURMA. 


