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Todos os MATERIAIS 

deverão ser 

IDENTIFICADOS com o 
nome da criança 

LISTA DE MATERIAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 2021  

I PERÍODO (04 anos) 

Entrega de materiais: 01 a 05 de fevereiro 2021 das 14h às 17h30 

 

 

06 Caderno brochurão capa dura (48 folhas)  02  Cola glitter (cores variadas) 

06 Lápis de escrever  01 Fita crepe 

01 Caderno de desenho grande  04 Cola coloridas (cores variadas) 

03 Caixa de lápis de cor c/12 cores normal  06  Tinta fosca para artesanato 37ml (cores variadas) 

01 Estojo para guardar os lápis  01 Tela para pintura (tamanho 16x22) 

05 Tubo de cola 90g de isopor   01 Tela para pintura (tamanho 20x30) 

01  Tesoura sem ponta   01 Tempera Guache Fantasia Glitter (cx com 06 unid.) 

01cx Tinta guache (com 06 cores diferentes)  02 Saquinhos de meia pérola média (branca) 

02 Tubo de cola 90g  01 Avental plástico para pintura 

04 Borracha grande e macia   06 Massinha de modelar Soft 150g (cores variadas) ou 
12 unidades.  

01 Estojo de canetas hidrocor (12 cores)  01 Pincel ponta chata nº 08 

04 Apontador  com coletor  01 Pincel ponta chata nº 14  

01 Giz de cera (12 cores)  01 Gibi 

01 
01 
01 

Pandeiro (brinquedo de plástico) p/ aula de música 
Tambor (brinquedo de plástico) p/ aula de música 
Bloco de Papel Color Set A4 com 24 unidades 
(cores variadas) 

 01 Brinquedo pedagógico de madeira ou plástico com 
peças grandes (04 anos). Sugestões: dominó 
infantil, memória, jogos de lógica, quebra-cabeça, 
lego grande ou jogos de formas geométricas. 

01 Massinha emborrachada 12 cores  01  Bloco de papel para desenho A3 – 20 folhas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Kit de higiene bucal: Necessaire com 01 creme dental, 01 escova dental. 

 Kit de banho: 01 sabonete líquido infantil e toalha de banho infantil 
 (com nome da criança bordado) 

  Muda de roupa (completa) 

  Calcinha ou cueca 

  Fralda descartável  

  Lenço umedecido 

 

                                 Orientações: 
 
 

Agenda Escolar:  Será distribuída pelo Colégio Santa Cruz; 
Uniforme: Uso obrigatório nas dependências da escola; 
Lanche: Deverá trazer de casa;   
Materiais de higiene e o estojo escolar: Uso diário do aluno, permanecendo 
na mochila. 

Horário de cada Turno:  Matutino 7h às 11h30min – 
Vespertino 13h às 17h30min 
O uso de máscara é obrigatório (O aluno deve levar para a 
escola no mínimo 03 máscaras limpas por dia) 
 
 
 

 
Caso haja necessidade, serão solicitados materiais pedagógicos durante o ano letivo: 
Folhas de papel diversificado, cartolina, durex colorido, envelopes, revistas usadas, barbante, algodão, 
lã, tintas, retalho de tecido, palitos, sucatas, argila e outros. 


