
 

     LISTA DE MATERIAL – 2018 

 

ESCOLA INFANTIL – PRÉ-MATERNAL 

 

         Entrega do material: 05 de fevereiro 
 

       Início das aulas: 06 de fevereiro 

 

LIVROS: 

 01 Livro para sistematização do programa de leitura:  

- O que tem dentro da sua fralda? – Editora: Brinki Book – Guido Van Genechten 

 02 Livros de Clássicos da Literatura Infantil - preferência da criança   

MATERIAL A SER ADQUIRIDO NA PORTARIA DA ESCOLA INFANTIL: 

04 Blocos de atividades tamanho A3 – com o logotipo da Escola  

 

MATERIAL: 

- 01 Mochila e 01 lancheira térmica  

- 01 Avental plástico 

- 01 Carro tamanho grande (menino) 

- 01 Boneca grande (menina) 

- 01 Bola para recreação 

- 01 Jogo de montar com peças grandes 

- 01 Jogo pedagógico que priorize cores e animais (faixa etária de 0 a 2 anos – menina) 

- 01 Jogo de quebra-cabeça peças grandes (faixa etária de 0 a 2 anos - menino) – que priorize o corpo 

humano ou frutas. 

- 01 Caderno de capa dura grande - COR AMARELA - 96 folhas  

- 01 resma de papel A3 

- 01 Bloco Criativo  

- 01 Blocão A2 – 50 folhas  

- 01 Bloco de canson A4 branco 

- 01 Estojo de hidrocor ponta grossa Jumbo - 12 cores*  

- 03 Potes de massa de modelar 200g  

- 01 fita crepe – 38mm x 10mm 

- 01 Pincel nº 18 - grosso 

- 03 Vidros de cola branca – 90g 

- 50 Plásticos sem furos (transparentes) 

- 02 Lixa d’água 

- 01 Caixa de giz de cera triangular* 

- 01 Folha de papel crepom na cor AMARELA 

- 01 Bloco de criative LUMI PAPER 

- 01 Pacote de palito de picolé 

- 01 Vidro de cola gliter dourada 

- 01 Rolo de durex Transparente 45mmX45m 

- 01 vidro de tinta guache 250ml – cor MARROM 

- 01 Pasta com elástico azul  

- 01 Foto 3X4 - entregar à professora  

- 01 pacote de pena 

- 01 pasta transparente com 40 plásticos 

- 01 mini rolo de pintura 

 

OBS: Contamos com a colaboração dos senhores pais MARCANDO o material do seu (sua) filho (a) com 

o nome da criança, inclusive UNIFORMES. 

Sugerimos a marca Molin nos itens assinalados (*). 

 

 

Material Diário na mochila: 

- 01 escova de cabelo 

- lenço umedecido 

- fralda  

- trocador de fralda 

- 01 muda roupa 

- 01 lençol 

 

 

UNIFORMES: Estrela Uniformes - Rua 13 de Maio 

nº104 - Centro- Tel.: 2723-3649- Campos- RJ 


