
 

   LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021  

Etapa 02   
  

 Materiais de papelaria:  01 – Pote de sorvete (vazio);  

   01 – Alfabeto móvel no E.V.A;  

01 – Caixa de canetinha jumbo;  01 – Lã amarela e preta;  

06 – Bastões de cola quente (fina);    02 – Folhas de papel laminado (cor da sua preferência);  

02 – Lápis preto grafite 6B;  02 – Livros de literatura infantil – 2 a 3 anos   

01 – Borracha branca grande;                                                   1m de algodão cru;  

02 – Caixa de gizão de cera (12 cores);    

02 – Caixa de lápis de cor gigante (jumbo – 12 cores);  Materiais Diversificados:  
05 – Caixas de massa para modelar (soft 12 cores);              

06 – Pastas trilho (trilho de plástico);                                       01 – Brinquedo (lego - observar faixa etária);  

01 – Pincel chato nº 12;                                                    01 – Pacote de olhinho móvel (nº 08);  

02 – Caixa de tinta guache;                                                    01 – Jogo pedagógico (quebra cabeça, jogo da  

02 – Tubos de cola branca (90 gramas);  memória- observar faixa etária);  

01 – Caixa de Cola Colorida;  01 – Revista Velha;  

01 – Caixa de cola gliter colorida;  1m de TNT verde;  

01 – Estojo escolar vazio;  1m de TNT vermelho;  

03 – Placas de EVA (cores lisas variadas);                                01 – Almofada grande com identificação do nome do 

03 – Placas de EVA plush (cores variadas);                               aluno (a).    

 02 – Placa de EVA (listrada);  
  

02 – Placa de EVA estampada;  Uso Diário do Aluno:  
01 – Apontador (jumbo);  

 
 

01 – Tinta auto relevo 3D;  01 – Mochila ou bolsa contendo: 01 troca de roupa,  

03 – Papéis crepons (cor de sua preferência);                           lenço umedecido, fralda descartável, pomada de 

01 – Folha de papel cartão (cor de sua preferência);                 assadura, toalha de banho e uma sacolinha ou                                                                    

02 – Pacotes de papel creative colorset A4 colorido.                 saquinho plástico para por roupas sujas e molhadas; 
01 – Cartolina (cor de sua preferência);                          01 – Lancheira completa contendo: lanchinho, 

01
 
– Folha de papel seda;

                                                   
guardanapo de pano e copo plástico com tampa; 

01 – Folha papel pardo;                                                   01 – Pasta fina elástica para tarefa.  

 
  

ATENÇÃO  
Os materiais dos alunos da Ed. Infantil deverão ser entregues no primeiro dia de aula, para 

a professora responsável (acoplados em saco plástico e com o nome do aluno na embalagem e 
em todos os itens, principalmente em cada lápis, borracha e apontador).  

    
  

OBS: Outros materiais serão solicitados no decorrer do ano letivo em casa de necessidade. 



 


