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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2º PERÍODO – EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
  
 

 
1 guardanapo de tecido, marcado com o nome do(a) aluno(a) 
para usar na hora do lanche 
2 creme dental, 2 escovas de dente c/ tampa plástica (1 kit por 
semestre) 
2 copos de inox com o nome marcado (1 para o lanche e 1 
para água) 
1 bolsinha escolar com duas repartições 
2 lápis preto nº 2 (sendo 1 sobressalente) 
1 borracha branca macia 
1 caixa de lápis de cor (24 cores) 
1 apontador com depósito 
1 tesoura de ponta arredondada com nome gravado 
2 vidros de cola branca – 90g - (1 para cada semestre) 
1 régua de 30cm (material plástico resistente) 
3 cadernos brochurão, capa dura, sem pauta – 1 para dever de 
casa, 1 para diagnóstico e 1 para atividades de linguagem  
1 caderno com pautas numeradas (capa dura), para registro 
em sala 
02 Pastas catálogo com 50 plásticos grosso (folha A4) para 
Portfólio do aluno - (1 para cada semestre) 
1 estojo de pincel hidrocor grosso - 12 cores 
1 avental plástico para pintura  
1 Jogo Pedagógico (sugestões: Bingo, Adição ou Formação de 
Palavras, Alfabeto-móvel) 

2 caixas de massinha 12 cores (1 para cada semestre) 
2 pacotes de papel colorido A4 120g/m2 (24 folhas cores 
diversas) - (1 para cada semestre) 
2 toucas descartáveis - (2 para cada semestre) 
6 cartelas de adesivo – desenhos pequenos (3 para cada 
semestre) 
2 revistas para recorte (com imagens apropriadas para criança) 
100 folhas de papel ofício A4 colorido - (50 para cada 
semestre) 
100 folhas de papel ofício A4 branco - (50 para cada semestre) 
2 folhas de papel AP - (1 para cada semestre) 
4 folhas de papel Color  Set – cores variadas (2 para cada 
semestre) 
1 dado (tamanho maior) para jogos de Matemática  no 
decorrer do ano letivo 
50 palitos de picolé coloridos (ponta arredondada) utilizados 
no decorrer do ano letivo 
2 tintas 250 ml a base de água (branca, azul, amarela, 
vermelha ou preta) (1 para cada semestre)  
1 caixa de Giz de cera - 12 cores utilizado no decorrer do ano 
letivo 
1 pincel para pintura nº 16 
1 metro de papel Contact transparente 
4 folhas de EVA- cores variadas (2 para cada semestre) 

 

ATENÇÃO: os materiais deverão ser devidamente marcados e etiquetados com o nome completo do(a)  aluno(a) e a série. 
  

LIVROS LITERÁRIOS 
 

O jogo do puxa puxa  
Autora: Flávia Muniz  
Ilustrações: Fabiana Salomão  
Editora: FTD 
 

 

A primeira vez no circo 
Autora: Iris Borges  
Ilustrações: Tati Rivoire  
Editora: Franco 
 

 

UNIFORME ESCOLAR 
 Camisa uso diário azul  

 Bermuda vermelha (tactel) 

 Camiseta azul (Ed. Física) 

 Short saia vermelha (tactel) 

 Camisa manga longa Azul 

 Calça vermelha (tactel) 

 Agasalho azul  

 Tênis com meias (uso obrigatório nas aulas de Educação Física). 
 

Importante: Identificar os uniformes com o nome completo do(a) 

aluno(a). 

Fornecedores: 
 

Ôla Sports 

- Av. 28 de abril, 736, Centro, Ipatinga. Tel.: (31)3822-9222 

 

Unigolden 
- Av. Carlos Chagas, 921, Cidade Nobre, Ipatinga.  

  Tel.: (31) 3091-4462 / (31) 3821-2511 

- Rua China, 167, Loja B, Cariru, Ipatinga. Tel.: (31) 3668-3550  

 

OBSERVAÇÃO 

 Os materiais individuais são consumíveis e devem ser substituídos durante o ano, conforme a necessidade.  
 Os materiais devem ser entregues no CSFX – Ala C, nos dias 29 e 30/1/20, das 8h às 17h. 

 


