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LISTA DE MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 - 2019 

 

I. LIVROS DE LITERATURA 

1. Meu livro dos pets. Natalie Choux. Editora Catapulta. 
 

 

III. JOGOS PEDAGÓGICOS 

01 brinquedo educativo para a idade de boa qualidade (de empilhar, de encaixe, sonoro...) 

01 carrinho/caminhão/trem ou bichinho de puxar de boa qualidade 

Para bebês maiores de 1 ano: 01 jogo de panelinhas ou 01 kit de ferramentas  

Para bebês menores de 1 ano: 01 livro de banho ou animais de borracha  

 

LIVROS DE LITERATURA E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS Á VENDA 

NO COLÉGIO EXPONENCIAL DIAS: 31/01 – 14h às 20h; 01/02 – 9h às 20h; 

02/02 9h às 15h. 

 

III. MATERIAIS PARA USO NA SALA 

 

01 tubo de cola branca de 90g (boa qualidade) 

100 folhas de papel A4 60 kg brancas 

01 bloco criativo de 32 folhas coloridas A4 60Kg 

01 folha de papel dupla face colorida 

01 folha de EVA texturizado 

01 folha de papel micro ondulado (cor a critério) 

01 folha de celofane (cor a critério) 

01 rolinho de fita mimosa (cor a critério) 

01 rolo de fita adesiva colorida 

04 Corantes anilina comestível (cor a critério) 

10 botões grandes (tamanhos, cores e texturas variadas) 

01 pen drive 8GB (para arquivar fotos dos principais momentos vivenciados na escola) 

01 almofada de 45cm x45cm sem estampa (a capa deve ser removível para ser lavada) 

01 metro de tule (cor a critério) 

01 metro de tecido  

01 metro de feltro 

01 foto (10x15) atual da criança 

01 camiseta usada tamanho P ou PP adulto para pintura com tinta 

01 rolo de espuma para pintura (resistente) 

01 pincel de barbear (para pintura com tinta) 

01 peneira 

01 funil 

01 forma de gelo 

01 flauta 

02 metros de elástico 

01 protetor solar (permanecerá na sala para uso individual) 

01 repelente para insetos (permanecerá na sala para uso individual) 

01 álcool gel (permanecerá na sala para uso individual) 

 

OBS: A pasta para o portfólio foi substituída por encadernação que será cobrada no 

decorrer do ano letivo. 

 

III. MATERIAIS QUE DEVEM VIR NA SEGUNDA-FEIRA PARA A ESCOLA 

E RETORNAM NA SEXTA-FEIRA PARA HIGIENIZAÇÃO 

 

01 embalagem de TNT ou tecido (com nome da criança) contendo: 01 lençol com 

elástico para berço, 01 sobre lençol para berço, 01 travesseiro para berço e fronha, 01 

edredom ou cobertor para berço.  

 

IV. MATERIAIS QUE DEVEM VIR DIARIAMENTE NA BOLSA/MOCHILA 

 
01 pacote de lenços umedecidos ou algodão 

04 fraldas 

1 trocador portátil 

01 pomada de prevenção de assaduras 

02 trajes completo de roupa de acordo com a estação do ano (inclusive meias e 

calçado) 

01 sacola plástica para roupa suja 

01 Mamadeira/copo com leite, 01 mamadeira/copo com água. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EM TODO O MATERIAL DEVE CONSTAR NOME COMPLETO DA 

CRIANÇA (LETRA CAIXA ALTA).   

Entrega de materiais: 04/02/2019 das 16h às 18h15min 

Reunião de pais: 04/02/2019 às 18h30min 

Ambientação: 05/02/2019 das 13h30min às 15h (atividade para pais e 

crianças) 

Início das aulas: 06/02/2019 

 



 

 


