
R E D E    D E    E N S I N O



LISTA DE
MATERIAIS

EDUCAÇÃO INFANTIL
MATERNAL 3 ao 2º PERÍODO

MATERNAL 3 - ALUNOS NOVATOS  

MATERNAL 3 - ALUNOS VETERANOS    

1º PERÍODO - ALUNOS NOVATOS  

1º PERÍODO - ALUNOS VETERANOS

2º PERÍODO - ALUNOS NOVATOS

2º PERÍODO - ALUNOS VETERANOS

PÁG: 3

PÁG: 4 

PÁG: 5 

PÁG: 6 

PÁG: 7 

PÁG: 8



MATERNAL 3
NOVATOS
- 01 caixa de giz de cera curto – sugestão Acrilex

- 01 caixa de lápis de cor JUMBO– sugestão Faber Castel

- 01 estojo contendo: 01 lápis JUMBO/ 01 apontador

- 01 tesoura sem ponta

- 01 pasta para levar o “Para Casa”

- 01 pincel GROSSO n°14 (CABO CURTO)

- 01 estojo de canetinhas hidrocor – GROSSA 

- 04 potes de massa de modelar - sugestão Acrilex Soft

- 01 caderno de desenho grande BROCHURÃO (capa dura)

- 01 tapete pequeno

- 01 pote de margarina, vazio, com tampa 250g

- 01 camisa de algodão para ser usada nas aulas de Artes (tamanho P adulto)

- 500 folhas de papel ofício branco – tamanho A4

Material que fica na mochila:

- 01 troca de roupa (bermuda, blusa, calcinha ou cueca, meia e um par de chinelos);

- 01 copo plástico sem tampa;

- 01 toalhinha de pano para lanche.

Observações:

* Todo material deverá ser:

- etiquetado com o nome e turma do aluno;

- entregue no dia 05/02/2021.

PÁG 3



MATERNAL 3
VETERANOS
- 01 caixa de giz de cera curto – sugestão Acrilex

- 01 caixa de lápis de cor JUMBO– sugestão Faber Castel

- 01 estojo contendo: 01 lápis JUMBO/ 01 apontador

- 01 tesoura sem ponta

- 01 pasta para levar o “Para Casa”

- 01 pincel GROSSO n°14 (CABO CURTO)

- 01 estojo de canetinhas hidrocor – GROSSA 

- 04 potes de massa de modelar - sugestão Acrilex Soft

- 01 caderno de desenho grande BROCHURÃO (capa dura)

- 01 tapete pequeno

- 01 pote de margarina, vazio, com tampa 250g

- 01 camisa de algodão para ser usada nas aulas de Artes (tamanho P adulto)

Material que fica na mochila:

- 01 troca de roupa (bermuda, blusa, calcinha ou cueca, meia e um par de chinelos);

- 01 copo plástico sem tampa;

- 01 toalhinha de pano para lanche.

Observações:

* Todo material deverá ser:

- etiquetado com o nome e turma do aluno;

- entregue no dia 05/02/2021.

PÁG 4



1º PERÍODO
NOVATOS
-01 caixa de giz de cera curto – sugestão Acrilex

-01 caixa de lápis de cor JUMBO– sugestão Faber Castel

-01 estojo contendo: 02 lápis JUMBO / 01 borrachas / 01 apontador

-01 frascos de cola branca de 90g

-01 tesoura sem ponta

-01 pasta para levar o “Para Casa”

-01 pincel GROSSO n°14 (CABO CURTO)

-01 estojo de canetinhas hidrocor – GROSSA 

-04 caixas ou potes de massa de modelar - sugestão Acrilex Soft

-01 caderno de desenho grande BROCHURÃO (capa dura)

-500 folhas de papel ofício branco – tamanho A4

-01 tapete pequeno

-01 camisa de algodão para ser usada nas aulas de Artes (tamanho P adulto)

-01 pote de margarina, vazio, com tampa 250g

Material que fica na mochila:

-01 copo plástico pequeno sem tampa;

-01 toalhinha de pano para lanche.

Observações:

* Todo material deverá ser:

- Etiquetado com o nome e série do aluno;

PÁG 5



1º PERÍODO
VETERANOS
-01 caixa de giz de cera curto – sugestão Acrilex

-01 caixa de lápis de cor JUMBO– sugestão Faber Castel

-01 estojo contendo: 02 lápis JUMBO / 01 borrachas / 01 apontador

-01 frascos de cola branca de 90g

-01 tesoura sem ponta

-01 pasta para levar o “Para Casa”

-01 pincel GROSSO n°14 (CABO CURTO)

-01 estojo de canetinhas hidrocor – GROSSA 

-04 caixas ou potes de massa de modelar - sugestão Acrilex Soft

-01 caderno de desenho grande BROCHURÃO (capa dura)

-01 tapete pequeno

-01 camisa de algodão para ser usada nas aulas de Artes (tamanho P adulto)

-01 pote de margarina, vazio, com tampa 250g

Material que fica na mochila:

-01 copo plástico pequeno sem tampa;

-01 toalhinha de pano para lanche.

Observações:

* Todo material deverá ser:

- Etiquetado com o nome e série do aluno;

PÁG 6



2º PERÍODO
NOVATOS
-01 caixa de giz de cera curto – sugestão Acrilex

-01 caixa de lápis de cor – sugestão Faber Castel

-02 estojos

-02 lápis nº2 / 02 borrachas / 01 apontador

-01 frasco de cola branca de 90g

- 01 cola bastão grande

-01 tesoura sem ponta

-01 pasta ou mochila para levar o “Para Casa”

-01 pincel GROSSO n°14 achatado (CABO LONGO)

-01 estojo de canetinhas hidrocor – FINA 

-04 caixas ou potes de massa de modelar - sugestão Acrilex Soft

-01 caderno de desenho BROCHURA (capa dura)

-500 folhas de papel ofício branco – tamanho A4

-01 caixa de cola colorida com 06 unidades

-01 camisa de algodão para ser usada nas aulas de Artes (tamanho M adulto)

-01 pote de margarina, vazio, com tampa 500g

-01 tapete pequeno

Material que fica na mochila:

-01 copo plástico sem tampa;

-01 toalhinha de pano para lanche.

Observações:

* Todo material deverá ser:

- Etiquetado com o nome e série do aluno; PÁG 7



2º PERÍODO
VETERANOS
-01 caixa de giz de cera curto – sugestão Acrilex

-01 caixa de lápis de cor – sugestão Faber Castel

-02 estojos

-02 lápis nº2 / 02 borrachas / 01 apontador

-01 frasco de cola branca de 90g

- 01 cola bastão grande

-01 tesoura sem ponta

-01 pasta ou mochila para levar o “Para Casa”

-01 pincel GROSSO n°14 achatado (CABO LONGO)

-01 estojo de canetinhas hidrocor – FINA 

-04 caixas ou potes de massa de modelar - sugestão Acrilex Soft

-01 caderno de desenho BROCHURA (capa dura)

-01 caixa de cola colorida com 06 unidades

-01 camisa de algodão para ser usada nas aulas de Artes (tamanho M adulto)

-01 pote de margarina, vazio, com tampa 500g

-01 tapete pequeno

Material que fica na mochila:

-01 copo plástico sem tampa;

-01 toalhinha de pano para lanche.

Observações:

* Todo material deverá ser:

- Etiquetado com o nome e série do aluno;

PÁG 8
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