
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL – NÍVEL II     EDUCAÇÃO INFANTIL - 2019 
 

  
 
Coleção Alecrim 2 (4 a 5 anos)  
Ed. 2017 – Editora SM - ISBN – 9788541818285 
 
 
 
 

 
01 bloco 7 cores com moldura 110 g/m2 com 35 folhas 
  

 
 
 
01 bloco tamanho A3 (297 mm x 420 mm – 140g/m2) branco – 20 folhas 
01 pote de massa de modelar 500 gr 
01 tela para pintura 30 cmx30 cm 
01 folha de papel color set  
01 esponja 
01 estojo com canetinhas hidrográficas - 12 cores(colocar no estojo) 
01 pincel nº 08 
01 pincel nº 20 
01 brochinha 
01 caixa de tinta guache – 12 cores 
01 caixa poliondas amarela (média) 
01 avental para pintura (colocar na caixa) 
01 caixa de lápis de cor com 12 unidades (colocar no estojo) 
01 caixa de giz de cera 
01 tubo de cola bastão grande (colocar no estojo) 
01 borracha (colocar no estojo) 
01 apontador (colocar no estojo) 
01 tesoura sem ponta (colocar no estojo) 
01 pasta polionda com alça, tamanho A3 

 
 
 
 
01 estojo com três divisórias 
01 tubo de cola branca grande (colocar na caixa) 
01 esteira pequena de praia para uso pessoal 
01 pacote de sacos de celofane – 100 unidades – tamanho médio 
03 revistas para recorte 
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02 sabonetes líquido    

   
 
 
 

1. Siga rigorosamente as medidas e especificações do material. 
2. Enviar todos os dias uma muda de roupa limpa (calcinha/cueca-bermuda/blusa- chinelo) 

que esteja de acordo com o clima. Sugerimos que essa muda fique dentro de um saco de 
TNT azul para permanecer sempre limpa dentro da mala.  

3. Com exceção dos papéis e sacos plásticos, todo material escolar deverá ter o nome da 
criança escrito com letra de forma, inclusive as peças do uniforme. Essa prática auxilia na 
identificação dos objetos perdidos. 

4. Enviar, todos os dias, dentro da lancheira, uma toalhinha de mão com nome da criança 
para ser utilizada na hora do lanche. Essa toalhinha deverá ser higienizada diariamente em 
casa. 

5. O material de higiene permanecerá na mochila e deverá ser organizado pelos responsáveis.  
6. Durante o ano, solicitaremos outros materiais de acordo com os projetos que serão 

desenvolvidos (alimentos para a realização de práticas culinárias, sucatas, taxas para 
eventos culturais extras ou excursões). 

7. O material escolar poderá ser entregue no dia da Reunião de Pais ou no primeiro dia de 
aula direto a Professora. 

 
 
 

Reunião de Pais – 23/01/19 (4ª feira) - Alunos novos da Ed. Infantil – 18h30min    
Reunião de Pais – 23/01/19 (4ª feira) - Demais alunos da Ed. Infantil – 19h 
Início das aulas – 28/01/19  (2ª feira) 
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