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LISTA DE MATERIAL – 2018 

2º PERÍODO 

 
MATERIAL DE USO COLETIVO: 

 02 pacotes chamex branco A4 (500 folhas) 

 O1 pacote de Filipinho ou Offpinho A4  

 01 pacote de folhas de ofício colorido – MARFIM 

 01 pacote de Lumipaper 

 02 caixas de giz de cera 

 03 caixas de massa de modelar – 12 cores ACRILEX (Soft) ou UTI GUTI  

 03 tubos pequenos de cola colorida 

 03 tubos de cola colorida – 3D alto relevo (cores variadas) 

 01 pacote de argila 

 01 lixa gramatura 50 ou 80 

 03 potinhos de brocal - cores variadas 

 1m de papel contact  

 03 potes grandes de tintas guache (250ml) ROXO, AZUL E MARROM  

 01 pacote de palito de picolé ponta arredondada CRU 

 02 folhas de colorset VERDE CLARO E VERDE ESCURO  

 02 cartolinas BRANCAS 

 02 folhas de papel pardo 

 01 saco de pó crepom MARROM  

 03 folhas de papel crepom ROXO, VERDE E MARROM 

 02 folhas de papel celofane TRANSPARENTE E VERDE  

 01 livro literário infantil de acordo com a idade (capa dura)  

 03 revistas em quadrinhos (gibi) 

 01 saco de letra móvel pequena de EVA 

 01 toalha de mão BRANCA com parte de etamine (colocar nome na etiqueta) 

 01 tela de pintura BRANCA tamanho 20 X 30 (colocar etiqueta com nome) 

 01 brinquedo pedagógico (de acordo com a faixa etária)  
    (Sugestões: blocos de encaixe, blocos de madeira, Engenheiro etc.) 
 

MATERIAL DE USO PESSOAL: 

 01 estojo com material de higiene (escova e pasta de dente) com nome 

 01 blusa BRANCA (tamanho P de adulto) para trabalhos com pintura (com nome na etiqueta)  

 01 pasta de plástico AMARELA com aba e elástico (com nome) 

 01 caixa de material dourado (com nome) 

 01 conjunto de caneta hidrocor (com nome)  

 02 cadernos brochurão sem pauta capa dura com nome (aula e dever de casa) 

 01 estojo completo: 03 lápis preto (fino) com pega triangular, 01 caixa de lápis de cor (fino) com pega 
triangular, 01 borracha, 01 apontador, 01 tesoura sem ponta.  
 

LIVRO DIDÁTICO:  
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