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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 - FASE 1 

 
 

       A data de entrega será no 1º dia de aula - _____/02/2018 
 

 
01 Caixa organizadora para guardar os materiais do aluno 
01 brinquedo pedagógico de acordo com a faixa etária (sugestão: peças grandes de encaixe) 
01 caixa de massa para modelar (à base de cera) - com 12 cores de boa qualidade 
01 caixa de lápis de cor com 12 cores (JUMBO) - de boa qualidade (cada lápis com o nome do aluno) 
01 caixa de tinta guache - com 12 cores de boa qualidade 
01 pincel nº 20  
01 rolinho de pintura 
01 avental para pintura  
01 frasco de cola branca - 90g cada  
02 folhas de papel 60Kg cortadas em tamanho A4  
02 folhas de papel kraft 
02 cartolinas brancas  
03 placas de E.V.A - cores variadas 
03 envelopes, tamanho 24 x 34 - pardo 
01 pacote com 100 folhas de papel sulfite A4 colorido (Azul) 
01 pacote com 500 folhas de papel sulfite A4 
 
MATERIAL DIDÁTICO 

 Coleção de livros do Sistema OBJETIVO de Ensino. O pedido deve ser feito na secretaria do Colégio 
Batista de Mantena (parcelamos em até 6 vezes). 
 

 02 livros de literatura (clássicos) - de boa qualidade para o cantinho de história da sala. 
Obs.: Os livros serão usados e podem ser perdidos. 

 
 
OBS.: 
Necessário ter disponível diariamente: 
- Na merendeira uma toalhinha limpa para o momento do lanche. 
- 01 copo plástico com tampa ou garrafinha para uso individual do aluno.  
- Suporte: 1 escova de dente, 1 pasta de dente, 1 sabonete líquido (para higiene pessoal). 
- 01 troca de roupa, com peças do uniforme, com o nome do aluno marcado. 
- 01 toalha de banho infantil (pequena) com o nome do aluno marcado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPORTANTE 
 

♥ Todo o material deverá ser 
identificado com o nome da 
criança. 
(utilizar caneta própria para 
tecidos e de retroprojetor para 
plásticos). 
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 - FASE 2 
 

 
       A data de entrega será no 1º dia de aula - ____/02/2018 

 
01 Caixa organizadora para guardar os materiais do aluno 
01 brinquedo pedagógico de acordo com a faixa etária (sugestão: peças de encaixe, jogo da memória, 
     quebra-cabeça de 15 peças) 
03 caixas de massa para modelar (à base de cera) - com 12 cores de boa qualidade 
01 caixa de gizão de cera com 12 unidades - de boa qualidade 
01 caixa de lápis de cor com 12 cores - triangular/JUMBO de boa qualidade (cada lápis com o nome) 
01 caixa de pintura a dedo - com 6 cores de boa qualidade 
01 apontador com depósito - de boa qualidade 
01 pincel nº 20  
01 rolinho de pintura 
01 avental para as aulas de artes 
01 pratinho para pintura 
01 caixa de cola colorida - de boa qualidade 
01 frasco de cola branca - 90g cada  
01 fita adesiva transparente (larga) 
02 cartolinas brancas  
02 folhas de papel 60Kg cortadas em tamanho A4 
03 placas de E.V.A - cores variadas 
01 lápis de escrever 
01 tesoura (sem ponta) com o nome do aluno 
03 envelopes, tamanho 24 x 34 - pardo  
01 pacote com 100 folhas de papel sulfite A4 colorido (Verde) 
01 pacote com 500 folhas de papel sulfite A4 
 
MATERIAL DIDÁTICO 

 Coleção de livros do Sistema OBJETIVO de Ensino. O pedido deve ser feito na secretaria do Colégio 
Batista de Mantena (parcelamos em até 6 vezes). 
 

 02 livros de literatura (clássicos) - de boa qualidade para o cantinho de história da sala. 
 
 
OBS.: 
Necessário ter disponível diariamente: 
- Na merendeira uma toalhinha limpa para o momento do lanche. 
- 01 copo plástico com tampa ou garrafinha para uso individual do aluno.  
- 01 frasqueira com: 1 escova de dente, 1 pasta de dente, 1 sabonete líquido (para higiene pessoal). 
- 01 troca de roupa, com peças do uniforme, com o nome do aluno marcado. 
- 01 toalha de banho infantil (pequena) com o nome do aluno marcado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPORTANTE 
 

♥ Todo o material deverá ser 
identificado com o nome da 
criança. 
(utilizar caneta própria para 
tecidos e de retroprojetor para 
plásticos). 
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 2  
 

 
      A data de entrega será no 1º dia de aula - ____/02/2018 
 
 

01 caixa organizadora para serem guardados os materiais do aluno 
01 brinquedo pedagógico de acordo com a faixa etária 
01 caderno grande pautado tipo brochurão - 96 folhas  
02 caixas de massa para modelar com 12 cores - de boa qualidade 
02 frasco de cola branca - 90g cada 
02 lápis grafite (preto) - de boa qualidade (cada lápis com o nome) 
02 borrachas brancas - de boa qualidade 
01 apontador com depósito - de boa qualidade 
01 caixa de lápis de cor com 24 cores - de boa qualidade (cada lápis com o nome) 
01 tesoura (sem ponta) com o nome da criança gravado 
01 pincel para pintura nº 12 
01 Avental - para as atividades de artes 
01 caixa de pintura a dedo - com 6 cores de boa qualidade 
02 folhas de papel colorset - cores variadas 
03 placas de E.V.A - cores variadas 
02 revistas para recorte (Pais e Filhos, Crescer, Casa e Jardim, Globo Rural) 
01 pacote com 100 folhas de papel sulfite A4 colorido (Azul) 
01 pacote com 500 folhas de papel sulfite A4 
 
MATERIAL DIDÁTICO 

 Coleção de livros do Sistema OBJETIVO de Ensino. O pedido deve ser feito na secretaria do Colégio 
Batista de Mantena (parcelamos em até 6 vezes). 
 

 03 livros de literatura (clássicos) - de boa qualidade para o cantinho de história da sala. 
 

 
OBS.: 
Necessário ter disponível diariamente: 
- Na merendeira uma toalhinha limpa para o momento do lanche. 
- 01 copo plástico com tampa ou garrafinha para uso individual do aluno.  
- 01 frasqueira com: 1 escova de dente, 1 pasta de dente, 1 sabonete líquido (para higiene pessoal). 
- 01 troca de roupa, com peças do uniforme, com o nome do aluno marcado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPORTANTE 
 

♥ Todo o material deverá ser 
identificado com o nome da 
criança. 
(utilizar caneta própria para 
tecidos e de retroprojetor para 
plásticos). 
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 3 
 

 
A data de entrega será no 1º dia de aula - ____/02/2018 

 
 

01 caixa organizadora para serem guardados os materiais do aluno 
01 brinquedo pedagógico de acordo com a faixa etária (Alfabetização) 
02 cadernos grande pautado - 96 folhas 
02 caixas de massa para modelar com 12 cores - de boa qualidade 
02 caixas de lápis de cor com 12 cores - de boa qualidade (cada lápis com o nome) 
01 frascos de cola branca - 90g cada 
01 Bolsinha com zíper para guardar os lápis 
04 lápis grafite (preto) - de boa qualidade (cada lápis com o nome) 
04 borrachas brancas - de boa qualidade 
02 apontador com depósito - de boa qualidade 
01 tesoura (sem ponta) com o nome da criança gravado 
01 pincel para pintura nº 14 – lixado 
01 cola gliter (qualquer cor) 
02 folhas de papel colorset - cores variadas 
01 placas de E.V.A - estampada 
02 revistas para recorte (Pais e Filhos, Crescer, Casa e Jardim, Globo Rural) 
01 pacote com 100 folhas de papel sulfite A4 colorido (Azul) 
01 pacote com 500 folhas de papel sulfite A4 
 
MATERIAL DIDÁTICO 

 Coleção de livros do Sistema OBJETIVO de Ensino. O pedido deve ser feito na secretaria do Colégio 
Batista de Mantena (parcelamos em até 6 vezes). 
 

 03 livros de literatura (clássicos) - de boa qualidade para o cantinho de história da sala. 

 02 revistinhas em quadrinhos novas (gibis) 
 
 
OBS.: 
Necessário ter disponível diariamente: 
- Na merendeira uma toalhinha limpa para o momento do lanche. 
- 01 copo plástico com tampa ou garrafinha para uso individual do aluno.  
- 01 frasqueira com: 1 escova de dente, 1 pasta de dente, 1 sabonete líquido (para higiene pessoal). 
 
 

 

IMPORTANTE 
 

♥ Todo o material deverá ser 
identificado com o nome da 
criança. 
(utilizar caneta própria para 
tecidos e de retroprojetor para 
plásticos). 

 


