
 

LISTA DE MATERIAIS 2023 – EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ 2 

 
Os materiais deverão ser entregues no dia da reunião, com identificação. 

Material didático - Sistema Uno de Ensino; 

01 Caderno de desenho capa dura, tamanho A4, 48 folhas (para Língua 

Inglesa); 
01 Caderno de desenho capa dura, tamanho A4, 48 folhas (para Ensino 

Religioso); 
01 borracha branca; 

01 apontador simples; 

01 tesoura sem ponta; 

01 caneta de retroprojetor 2.0; 

01 conjunto de cola colorida glíter com 06 cores; 

01 conjunto de tinta guache neon com 6 cores; 

1 tubo de tinta guache 250g; 

02 caixas de massa de modelar com 15 cores SOFT ;  

01 pacote de massa de EVA com 05 cores; 

01 caixa de GIZ DE QUADRO colorido;  

01 jogo de canetinha Jumbo com 12 cores; 

01 caixa de lápis de cor com 24 cores; 

01 caixa de giz de cera curto com 15 cores; 

04 lápis de escrever; 

05 envelopes coloridos tamanho CARTA (12cm x 8cm); 

05 envelopes KRAFT (pardo) A3 tamanho 37cm x 47cm; 

05 envelopes KRAFT (pardo) A4 tamanho 22cm x 32cm; 

02 tubos de 90g de cola branca; 

01 pacote de folhas Color Set A4 (08 cores); 

01 pacote de folhas LUMI ou FLUOR A4 (50 folhas); 

01 pacote com 100 folhas brancas A4; 

01 pacote com 50 folhas de papel Kraft A4; 

02 pacotes de folhas de desenho gramatura 120; 

01 folhas color set (tam. Cartolina); 

01 folha color set flúor (tam. Cartolina); 

01 folha de papel laminado; 

01 folha de papel camurça; 

01 Livro de Literatura Infantil (Sugestão de autores: Eva Furnari,Tatiana 

Belink, Ruth Rocha, Ziraldo, Silva Orthof, Leia Cassol) ; 

01 folha de lixa preta grão 180 

10 botões SEM PÉ; 

01 rolo de fita adesiva colorida; 

01 rolo de fita adesiva larga transparente; 

20 palitos de picolé; 

03 metros de barbante colorido. 

 

MATERIAIS DE HIGIENE PARA DEIXAR NA ESCOLA: 

02 caixas de lenço de papel GRANDE (150 lenços); 

02 Panos multiuso para trabalhos com pintura; 

01 camiseta para pintura, manga curta, tamanho G adulto, PODE SER 

USADA (para as aulas de arte). 

 

BRINQUEDOS PARA FICAR NA ESCOLA (OPTAR POR 1 SUGESTÃO ABAIXO): 

Kit panelinha, comidinha ou chazinho, Kit casinha, Carrinhos de qualquer 

tamanho, Kit animais 

Kit ferramentas, etc. ( MATERIAIS RESISTENTES). 

 

JOGOS PEDAGÓGICOS ADEQUADOS À FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA (OPTAR 

POR 1 SUGESTÃO ABAIXO): 

Jogo de memória, Quebra-cabeça, Jogos de encaixe, Alinhavo divertido, 

Pinos mágicos, Dominó, Lego, Jogos de alfabeto ou numerais, etc. 

Obs.: Dê preferência aos jogos em madeira ou plástico resistente. 

 

BRINQUEDOS PARA BRINCAR NA AREIA (OPTAR POR 1 SUGESTÃO) 

Kit de baldinho com pazinha e forminhas, caminhãozinho de areia, etc...  

 

MATERIAIS QUE DEVE TRAZER DIARIAMENTE: 

Uma mochila pequena para colocar: 

 a agenda,  

 a lancheira com uma toalhinha para o lanche e 

 a nécessaire com escova e creme dental. 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Conforme a necessidade, materiais diferenciados poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo para a realização de atividades específicas. 
 

HORÁRIOS DAS AULAS 

Tarde: 13h15min às 17h35min  
 

AVISO IMPORTANTE!! 

Reunião de pais no dia 22/02/2023, quarta-feira, às 

13h30min    

- Prédio Concórdia Infantil/ Rua Lajeado, 911 

 


