
 

 
 

LISTA  DE  MATERIAL   -    MINIMINIMATERNAl / 2019 
 

 01 caixa de giz “Meu 1º Giz” (6 unidades) 

 01 estojo de canetinha com ponta grossa – Jumbo 12 cores  

 01 caixa com 6 potes plásticos com 15ml cada de tinta confetti   

 01 tubo de cola de 90 g 

 02 potes de massa de modelar 500g – UTI GUTI (2 cores iguais) 

 03 metros de CONTACT transparente 

 04 lixas nº 80 

 01 rolo de durex colorido 

 01 fita dupla face 

 01 fita crepe (48 X 50) 

 03 fitaS crepes (18 x 50) 

 04 folhas de acetato transparente de cristal (A4) 

 04 metros de fita de cetim (cor a gosto) 

 05 caixas de lenço de papel 

 02 rolos de papel absorvente 

 10 plásticos (tamanho ofício) 

 01 dúzia de botões (grandes) 

 02 metros de tecido de algodão cru 

 01 metro de tecido liso ou estampado (algodão ou chita) 

 02 metros de feltro 

 01 metro de velcro 

 01 caixa de tinta plástica com 06 unidades  

 01 pasta polionda A3 com alça (transparente) 

 01 pasta A5 com elástico e logotipo da escola (transparente) 

 01 pincel trincha simples Condor Ref. 660 

 01 camiseta usada tamanho até o joelho da criança 

 01 pacote de lantejoula grande – 10 ou 12 mm 

 04 unidades de imã 
 

Material de uso diário: 

 01 mochila contendo: 
 Agasalho 
 1 muda de roupa completa (da estação) 
 1 par de tênis 
 3 fraldas diárias 
 Lenços umedecidos 
 Pomada para assaduras 
 Fralda de pano 
 1 copo ou garrafa com trava antivazamento 

 01 lancheira completa com toalhinha para apoio do lanche. 
 
Obs.: 1- No dia da primeira reunião do ano, 29/01/2019, o material, providenciado pelos pais, deverá ser 
entregue com o nome do(a) aluno(a) por fora da sacola ou pacote. 

           2- No dia da reunião será entregue a circular referente ao material de arte e pedagógico (papéis, tintas, 
pincéis...) com a explicação de pagamento e prazos. O valor será de R$ 300,00. 

 


