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Lista de Material 2017 
Infantil – Educação Infantil 

 
 LIVROS 

Construindo e Aprendendo - 02 Anos – Educação Infantil 

Linguagem - Matemática - Natureza e Sociedade 

Autoras: Maria Eduarda Noronha e Maria Luiza Soares 

Editora Construir 

 

 MATERIAL DE ARTE 

 01 saquinho de lantejoulas 

 01 pincel nº 08 

 01 camisa branca de malha (tamanho – G) 

 02 tubos de glitter

 MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

 02 livros de história infantil com figuras 

grandes 

 04 pastas plásticas com elástico média 

(vermelha) 

 02 caixas de massa de modelar 

 02 caixas de gizão de cera (12 cores) 

 03 revistas (pais e filhos, globo rural e 

crescer) 

 01 caixa de hidrocor grosso (12 cores) 

 01 tinta guache 

 01 pacote de palito de picolé 

 01 maletinha plástica (média) 

 02 fitas adesivas coloridas (vermelha, 

amarela) 

 01 folha de celofane transparente 

 04 folhas de crepom (amarelo, vermelho, 

verde, azul) 

 Emborrachado do grande (02 folhas de cada 

cor) branco, marrom, bege, preto e colorido 

(trazer a cor solicitada) 

 01 emborrachado glitter  

 

 IMPORTANTE 

Todo material deve constar o nome e a série do aluno. 

Trazer todos os dias os seguintes objetos pessoais:

 Roupinhas 

 Toalha para lanche e banho 

 Colônia 

 Pente ou escova 

 Sabonete com saboneteira 

 Xampu e condicionador 

 Lenço umedecido 

 Creme dental e escova dental 

 Copo 

  
O código penal, em seu art. 184, estipula punição para quem tira cópia ilegal de até quatro anos de 

reclusão. Cópia não autorizada é crime. 

 

OBS: Todo material deverá ser entregue uma semana antes do início das aulas. 
Horário de atendimento: 07h30min às 12h e 14h às 17h. 
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