LISTA DE MATERIAL
INFANTIL I

2022

EDUCAÇÃO INFANTIL
CADERNOS, PASTAS E LIVROS
 1 agenda 2022;
PAPÉIS
 1 folha de papel cartão branco;
 2 folhas de papel Kraft;
 1 folha de cartolina amarela;
 1 pacote de lumi paper;
 2 folhas de papel laminado prata.
 200 folhas de papel sulfite branca (A4);
 01 revista para recortes (Super Interessante/ Globo
Rural/Pais e Filhos)
MASSAS, TINTAS E COLAS
 3 caixas de massinha de modelar macia com 12
unidades (sugestão: Soft da Acrilex)
 1 tubo de cola 110g Tenaz
 1 pacote de argila (aguardar pedido da professora)
INSTRUMENTAIS
 1 tesoura sem ponta com nome gravado (reutilizar do
ano passado);
 1 camiseta usada tamanho adulto (da mãe ou do pai)
para pinturas (manga curta);
 1 estojo de tecido com três divisórias contendo
(reutilizar do ano passado):
 1 borracha branca macia;
 1 caixa de lápis de cor com 12 unidades (sugestão:

SÓ PARA MENINAS
 1 folha de papel crepom amarelo;
 1 folha de EVA verde;
 1 pote de 250 ml de tinta guache azul
 1 fita crepe

OBSERVAÇÕES GERAIS
 Todo material deverá vir etiquetado, identificando
nome completo e série do aluno.
 Marcar o nome da criança, com tinta para tecido, em
todas as peças do uniforme.
 Não enviar para escola material de alto valor
(monetário ou sentimental).
 Cada criança deve ter em casa, material para lição de
casa. Ex.: lápis preto, lápis de cor, cola e tesoura.
Site: www.portoalvorada.com.br

da Faber Castell);

 1 estojo de canetinhas hidrocor com 12 unidades
(sugestão: da Faber Castell);







 3 lápis pretos nº 2;
 1 apontador com depósito;
1 pincel para pintura nº 12 chato;
1 rolinho para pintura de 5cm;
1 brinquedo de areia
1 jogo pedagógico (sugestão no site)
1 livro paradidático (sugestão no site)

MATERIAIS DE HIGIÊNE PESSOAL
 1 toalha de mão (trazer diariamente),
 2 caixas de lenço de papel,
 1 garrafinha para água.
SÓ PARA MENINOS
 1 folha de EVA marrom;
 1 pote de 250 ml de tinta guache laranja;
 1 fita crepe larga PVC
 20 palitos de sorvete
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