
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2023 – GUANHÃES  

EDUCAÇÃO INFANTIL 1 

 

 

PARTE A - USO INDIVIDUAL (Todos os itens 

abaixo devem ser etiquetados com nome da 

criança) 

 

 1 mochila com 3 trocas de roupas e chinelo ou 

sandália  

 2 lancheira e uma toalhinha de mão 

 1 garrafinha de água squeeze com nome, trazer 

diariamente) 

 1 lençóis com elástico para o colchão (1,50X80 

cm) 1 travesseiro (pequeno) com fronha 

 1 pacote de lenço umedecido (que deverá 

permanecer na mochila do aluno e ser reposto 

sempre que necessário) 

 10 sacos zipados para colocar roupas molhadas 

TAM A4 (24X36cm) 

 1 baldinho de areia com pazinha e forminhas de 

plástico 

 1 avental até o joelho em tecido verde ou uma 

camiseta velha de adulto 

 1 caixa de giz de cera, jumbo com 12 cores 

 1 caixa de massinha de modelar (base de amido) 

 1 estojo de pincel atômico 850 (12 cores) 

 1 estojo de cola colorida (6 unidades)  

 1 tubo de cola branca 90g. 

 1 caderno pequeno, brochura, capa dura, 48 folhas 

(para agenda) 

 1 pacote de massa de EVA de 250 gramas 

(qualquer cor) e uma vasilha com tampa para 

guardá-la 

 1 pandeiro – com nome marcado 

 1 brinquedo pedagógico de acordo com a faixa 

etária - Ex: Blocos para montar, alinhavo feito em 

madeira 

 1 kit de brinquedo pode ser de: animais, médico, 

cozinha ,  1 boneca ou 1 carrinho 

 

PARTE B – USO COLETIVO 

 1 pincel chato nº 24 

 1 rolinho de tinta (4 cm) 

 1 pacote de pompom liso de 1,4 cm 100 palitos de 

picolé (colorido) 

 100 folhas de papel A3 com 50 folhas (A3 180g/m² 

para impressão 60kg Branco) 

 3 rolos de papel crepom (amarelo, azul e vermelho) 

5 folhas de color set – Azul ou lilás 

 

ENTREGA DOS MATERIAIS PARTE A E B 

 

TODOS OS ITENS DEVERÃO SER ENTREGUES EM UMA SACOLA GRANDE COM NOME.  

Dia: 30/01/2023 e 31/01/2023                    

Horário: 13h às 17h 

Local: Sala de aula do(a) seu (sua) filho (a). 

 

SERÁ NECESSÁRIO AGUARDAR A CONFERÊNCIA. INFORMAMOS QUE NÃO RECEBEREMOS OS 

MATERIAIS DURANTE O PERÍODO DE AULA, POIS TODA A NOSSA EQUIPE ESTARÁ VOLTADA PARA A 

ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO DOS ALUNOS. 

 

PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS NOVATOS 

Dia: 31/01/2023 

Horário: 18h30                         

Local: Auditório da escola  

Observações: 

•Outros materiais didáticos ou paradidáticos poderão ser solicitados durante o ano letivo, conforme a necessidade dos 

projetos a serem desenvolvidos.   

•Não estão incluídas no material as lembranças das datas especiais. 

•O uso do uniforme é obrigatório. Gentileza identificar as peças com nome para evitar perda. 


