
 

  

   

   

   

Material Escolar – 2021 – Educação Infantil – Pré 1 

   

Para Língua Inglesa -  (com identificação): 

• 01 caixa de massa de modelar - 12 cores – sugestão acrilex;   

• 01 pasta identificada (de plástico, com elástico);  

 

Para ficar na mochila: (com identificação: nome da criança);   

• 01 escova de dentes 

• 01 tubo de creme dental     

• 01 copo plástico duro (pequeno), para auxiliar na escovação dos dentes; 

• 01 toalha ou um guardanapo pequeno para lanche; 

• 01 toalha para higienização das mãos; 

• 01 pacote de lenços umedecidos; 

 

  

Para ficar na escola: (com identificação: nome da criança – materiais deverão estar dentro da caixa 

organizadora solicitada na lista);  

 

• Livro Didático Buriti Mirim 2, Educação Infantil. Editora Moderna. Terceira edição. 

• 01 caixa organizadora de 36 Litros - para deixar os materiais dentro –  

• Tinta Guache Acrilex com Pincel – uso individual; 

• 01 tesoura de ponta redonda (sugestão: Tramontina)   

• 01 pasta de plástico com elástico 

• 04 sacos zipados (plástico); 

• 01 caneta para tecido preta e uma 01 caneta para tecido colorida. 

• 40 folhas de desenho A4 (dura), encadernadas (pode ser encadernada horizontalmente em 

papelarias, com molas; 

• 02 metros de fita mimosa (02 cm de largura); 

• 01 estojo de giz de cera em gel; 

• 25 folhas de desenhos brancas, sulfite, tamanho A3; 

•  01 pincel nº 12   

• 01 pacote de palitos de churrasquinho ou de picolé; 

• 01 saquinho de lantejoulas GRANDES; 

• 01 metro de tecido cru; 

• 01 metro tecido Estopa; 

• 01 Rolinho para pintura; 

• 01 caixa de cotonetes; 

• 01 forminha de gelo (para colocar tinta); 

• 01 caixa de lápis de cor Jumbo 12 cores (lápis grosso);   

• 02 caixas de massa de modelar (preferência Acrilex) ; 

• 01 jogo de canetinha hidrocor (preferência Faber Castell); 

• 02 tubos de cola 120g (sugestão: Tenaz);  

• 01 pacote de areia colorida; 



 

 

 

 

 

 

• 01 pacote de papel fotográfico; 

• 01 pacote de folha mágica; 

• 01 sacola de TNT, medindo 25X40; 

• 01 lupa; 

• 01 rolo de papel toalha;   

• 01 caixa de giz de cera;   

• 01  camiseta de adulto para trabalhos com pintura;  

• 01 caixa de tinta confetti Acrilex ;  

• 01 pacote de folhas Lumi Papper ; 

• 01 caixa de tinta têmpera guache Fantasia Metallic Acrilex ; 

• 01 Lixa fina; 

• 01 alfabeto móvel em EVA; 

• 01 caixa de cola colorida (preferência Faber Castel)   

• 01 Tela branca para pintura 20x30;   

• 01 tubo de cola de silicone líquido; 

• 03 sacos plásticos tamanho oficio; 

• 1 papel celofane; 

• 05 botões coloridos;  

• 08 prendedores de roupa; (materiais não estruturados para brincadeira); 

• Tacos de madeira em formatos geométricos (materiais não estruturados para brincadeira); 

• Pote de odorizadores de ambiente usados (materiais não estruturados para brincadeira); 

• 5 retalhos de tecidos; (materiais não estruturados para brincadeira); 

• 3 tampas de garrafas tamanhos diferentes e higienizadas; (materiais não estruturados para 

brincadeira); 

 

 

  Observações:   

• A mochila deve ser no mínimo tamanho ofício, para que a criança consiga lidar com ela e 

acondicionar tudo que é preciso; 

• Ao longo do ano letivo será solicitado material de sucata para confecção de jogos 

alternativos.   

 

   O material deverá ser entregue nos dias 22 e 23 de fevereiro das 13h30min às 16h (agendar o 

horário por telefone nos dias 12/01/2021, 13/01/2021, ou 14/01/2021 . Na entrega de materiais 

é importante o aluno vir junto com os pais.  

 

 

• O aluno deverá usar o uniforme desde o primeiro dia de aula.    

• Horários: 13h25min – Primeiro sinal    

                   13h30min – Segundo sinal – Início das aulas                     

17h30min – Término das aulas   

  


