Colégio Marista São Pedro



Educação Infantil - Nível I
Lista de Materiais 2012

3 folhas de E.V.A (tamanho grande,
exceto cores: lilás e rosa)



3 m de TNT (azul, branco, preto e verde)



3 pacotes de folhas de desenho (tamanho
ofício, gramatura grossa)

Material individual



Deverá estar identificado com o nome do
aluno):


1 avental (manga comprida)



1 toalha de mão ( com alça, para

1 pacote com 100 folhas de papel ofício
A4



50 folhas de papel de desenho duplo
ofício (33x44 – 180 gramatura)



pendurar no ganchinho da parede)

10 sacos plásticos, sem furo - tamanho
ofício



1 guardanapo de tecido para o lanche



1 pasta com elástico para folhas A3

usar na praça (balde, peneira, pá,



1 pasta com elástico tamanho ofício

forminhas, etc. - resistentes)



1 tesoura sem ponta - (que corte tecido)



2 fotos 3x4





1 conjunto de brinquedos plásticos para

1 jogo pedagógico (quebra-cabeça;
memória - peças grandes e resistentes observar a faixa etária)

Material coletivo:



2 livros de histórias infantis



4 tubos de cola branca (90 g)



2 pacotes de lantejoula (tamanho



4 tubos grande de cola gliter (35 g)



1 conjunto de hidrocor ponta grossa (12



2 rolos de fita Crepe marrom (3M)

cores)



10 bastões (fino) de cola quente

1 caixa de giz de cera curton grosso (12



1 pacote de prato de papelão (redondo)

cores)



1 pacote de palitos de picolé colorido

1 caixa de lápis de cor jumbo grosso (12



2 cd’s regraváveis





grande)

cores)


1 caixa de plasticor

Observação: Os brinquedos plásticos serão



3 caixas de massa de modelar soft (12

solicitados novamente para reposição ou

cores)

substituição, no 2º semestre.



1 caixa de papelão – tamanho A4
(resistente)



1 pote de tinta Gauche 250ml (vermelho,
amarelo, azul, verde ou branco)



3 pacotes de papel colorido canson A4



1 pacote de papel colorido canson A3



1 pincel chato nº 18



2 m de papel contact (transparente)



2 folhas de papel cartaz (exceto cores:
rosa e lilás)



2 folhas de papel color – set (exceto
cores: rosa e lilás)



2 folhas de papel laminado (dourado ou
prata)

