
 

LISTA DE MATERIAIS – 2019 – PRÉ 1 – EDUCAÇÃO INFANTIL 

MATERIAL DE USO COMUM 
25 folhas A4 – gramatura 120 g 
100 folhas A3 – gramatura 120 g  
01 pacote de folha de ofício colorida 
01 bloco criativo (color set, A4) 
01 pacote de folha colorida neon, A4)  
02 placas grandes EVA (cores distintas) 
01 tubo de cola (tamanho grande – 500g) 
01 tubo de cola (tamanho médio – 110g – para uso individual) 
02 potes grandes tinta guache (cores diferentes – 250 ml) 
03 caixas de massa de modelar com 12 unidades  
01 de folhas de papel crepom  
01 folha de papel laminado 
01 pacote de glitter 
02 colas glitter 
01 conjunto de cola colorida (6 unidades) 
01 caixa de bastão de cera curto (15 cores) 
02 pacotes de lantejoula grandes 
1 metro de TNT colorido 
1 tubo de nanquim preto 
1 tubo de nanquim colorido 
03 folhas de lixa preta 
10 palitos de picolé cor natural  
15 palitos de picolé colorido  
02 vidros de anilina comestível (cores distintas) 
15 bandejas brancas de papelão comum, redonda, nº 5 (sem enfeite) 
10 sacos plásticos furados 
01 pincel nº 14 e 01 pincel nº 0 
Revistas usadas, sobras de lã, botões coloridos simples, retalhos de tecido  
Conjunto de panelinhas, bonecas, fogãozinho 
Bonecos, carrinhos, pistas, bola, bichinhos  
1 jogo educativo (blocos lógicos, jogos de encaixe, lego, quebra cabeça e jogo da memória) 
1 Fantasia usada  
 
MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL (DEVERÁ SER IDENTIFICADO) 
01 mochila pequena (lancheira) 
01 guardanapo/toalha (pequenos) de tecido para uso diário durante o lanche 
01 estojo com repartições contendo dentro: 02 borrachas macias, 02 lápis preto, 01 tesoura pequena sem 
ponta, 01 apontador, 01 caixa de lápis de colorir e 01 jogo de canetas hidrocor, grossa de 12 cores. 
01 avental plástico com manga (identificado com o nome da criança) 
01 pasta plástica, tamanho A3 com elástico para inglês e temas de casa 
01 garrafa de água identificada – trazer diariamente na mochila 
04 fotos 3x4 (entregar impreterivelmente, junto com o material e identificado) 
 
MATERIAL ADOTADO 
Kit da Escola da Inteligência, disponível para compra na Livraria Cultural – Canoas. 
 
Observações: Os materiais solicitados deverão ser entregues no dia da Reunião de Pais, que será em 
18/02/2019, as 18h30min. 
 


