
 

 

 

 

 

EI1 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1 

QUANT. MATERIAL INDIVIDUAL 
01 Agenda escolar 

01 Avental plástico 

01 Estojo de plástico com escova dental e tubo de pasta de dente infantil 

01 Livro de histórias apropriado para a faixa etária 

01 Brinquedo: jogo de encaixe de madeira (meninas) / quebra-cabeça de madeira (meninos) 

01 Sabonete líquido 

01 Toalha de mão (bordada com o nome do aluno ou com o mesmo assinado por caneta própria para tecido) 

01 Garrafinha para água  

01 Pente ou escova 

01 Pasta polionda grossa com alça tamanho A3 (Amarela) 

01 Saco tipo ziploc grande para roupas sujas  

01 Muda de roupa (mochila) 

 Inglês – Livro GUMDROPS N – Richmond – Rebecca Williams Salvador 
 

QUANT. MATERIAL COLETIVO 
01 Estojo com 06 cores de tinta facial em lápis bicolor (Susgestão: Faber-Castell) 

01 Estojo com 12 cores de canetas hidrográficas Jumbo (Sugestão: Faber-Castell) 

01 Estojo com 12 cores de gizão de cera (Sugestão: Faber-Castell) 

01 Estojo com 06 cores de cola colorida (Sugestão: Kit ou Hero) 

01 Kit do artista 

01 Caixa com 06 cores de cola dimensional 3D relevo com glitter (Sugestão: Acrilex) 

01 Pote 1kg de cola branca (Sugestão: Cascorez Rótulo azul) 

02 Potes de tinta para tecido de 37ml (azul e branca) 

04 Potes de 500g de massa de modelar macia (vermelho, amarelo, azul e verde / Sugestão: Soft Acrilex) 

05 Potes de tinta guache 250ml (vermelho, amarelo, azul, branco e verde) 

01 Trincha média (Sugestão: Condor) 

01 Pincel (nº20) 

01 Batedor (nº08) 

02 Pacotes de forminhas para doces 

01 Novelo de lã 

02 Pacotes de palitos de picolé coloridos 

03 Rolinhos de pintura (pequeno, médio e grande) 

01 Pacote de olhinhos em movimento grande 

01 Rolos de fita metaloide 10mm 

04 Lixas (2 finas e 2 grossas) 

02 Folhas de borracha EVA com purpurina (vermelha e prateada) 

03 Placas abertas de borracha EVA grossa (azul, amarela e branca) 

01 Resma de papel A3 

05 Folhas de papel 40kg brancas  

03 Folhas de papel 40kg coloridas (cores sortidas) 

03 Pacotes de papel criativo A3 

03 Folhas de cartolina colorida (01 de cada: azul, branca e marrom) 

03 Folhas de cartolina laminada (prata, dourada e verde) 

02 Folhas de papel glacê lustroso (amarelo e vermelho) 

01 Folhas de papel corrugado (amarelo) 

01 Resma de papel A4 

--- 1m contact  

01 Pacote com 100fls A4 (colorida) 



01 Tesoura sem ponta e sem enfeite 

01 Pacote de papel de bala 
 

 

OBSERVAÇÕES: 

• Adquirir a AGENDA 2022 na Secretaria da Escola.  

• Etiquetar o material individual. 

• ATENÇÃO: a entrega do material escolar coletivo, deverá ser feita no prazo de 24 a 31 de janeiro, no horário das 8h às 16h. 


