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LISTA DE MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL 2 - 2019 

 

I. LIVROS DE LITERATURA 

 

1. O encontro. Michele Iacocca. Editora Positivo. Livro do projeto da leitura. 

2. DE QUEM É ESSE BUMBUM? – NA FAZENDA  
CRIAÇÃO E ILUSTRAÇÕES: KAREN WALL. TRADUTOR: FERNANDO NUNO 
EDITORA: CAROCHINHA BABY 
 

II. JOGOS PEDAGÓGICOS 

01 Quebra-cabeça de 06 a 12 peças ou 01 quebra-cabeça (blocos) (sem personagens 

midiáticos ex: animais, meios de transporte, profissões...). 

01 kit ferramentas ou 01 jogo de panelinhas ou 01 kit de animais de borracha tamanho médio 

(resistentes) 

 

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 caixa de lápis de cor 12 cores (jumbo/ grosso) e apontador específico (boa qualidade); 

01 jogo de canetas hidrocor 6 cores (jumbo/grossas) (boa qualidade); 

01 caixa de giz de cera (Meu 1º giz ou big)  

01 caixa de giz super soft (boa qualidade) 

01 pincel para pintura Nº16 

01 rolo de espuma para pintura 

02 potes 250 ml de tinta guache (cores diversas sendo uma primária); 

01 camiseta PP ou P adulto usada para trabalhar com tinta; 

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

150 folhas de papel A4 60kg brancas; 

01 bloco criativo de 32 folhas coloridas 60 Kg A4 (cores vibrantes); 

01 folha lisa 

01 folha de EVA com textura (cor a critério); 

01 folha de celofane (cor a critério) 

01 lixa grossa de fogão 

01 pacote de balões coloridos 

02 potes de massa de modelar 500g (cores variadas) 

01 rolinho de fita mimosa (cores diversas) 

01 fita adesiva colorida 

04 Corantes Anilina comestível  

5 botões grandes (cores e texturas variadas) 

5 botões médios 

01 almofada de 45cm x45cm sem estampa tom escuro (a capa deve ser removível para ser 

lavada) 

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

01 caixa de camisa; 

01 pacote de palito de picolé 

01 metro de tecido cor vibrante 

01 metro de feltro cor a critério (verde, marrom, preto, branco, amarelo, vermelho) 

01 boneca grande ou 03 carrinhos de ferro pequenos resistentes  

01 peneira  ou 01 funil 

01 colher de pau 

01 bandeja de isopor  

01 bandeja de gelo ou pacote de grampos de roupa de madeira 

01foto (10x15) atual da criança 

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. 

 

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

RETORNAM NA SEXTA-FEIRA PARA HIGIENIZAÇÃO 

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

fronha, 01 edredom ou cobertor para berço.  

 

V.MATERIAIS QUE DEVEM VIR DIARIAMENTE NA MOCHILA 

01 pacote (pote) lenços umedecidos  

04 fraldas 

01 copo/garrafa antivazamento para água 

Mamadeira com leite (pronta para aquecer) 

01 pomada de prevenção de assaduras 

01 traje completo de roupa de acordo com a estação do ano (inclusive meias e calçado) 

01 sacola plástica para roupa suja 
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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 


