
LISTA DE MATERIAL - 2021

EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ 

 Kit Proteção - material que deverá estar sempre na mochila e de fácil acesso dos educandos: 2

máscaras, 1 saco plástico para máscara limpa, 1 saco plástico para máscara usada, 1 copo, 1 uma caixa

de lenço de papel.

Material algum poderá ser compartilhado

 Livros:

Estação Criança – Nível  4 – Editora FTD - contempla a utilização da Plataforma Iônica com acesso anual, 

individual, restrito  à aquisição  do Sistema de Ensino do ano vigente.

1. Material adquirido na papelaria, no colégio (entrega no balcão ou sala de aula) – WhatsApp:

99982-8732 / 3018-5992.

2. Material adquirido pela Plataforma on-line “FTD Com Você”

 Papelaria:  Os itens que seguem poderão ser os mesmos utilizados em 2020 ou, se necessário, 

adquirir:

1 Caderno de linguagem (meu primeiro caderno)

1 Caderno de matemática (meu primeiro caderno/10x10)

 Caixa de sapato encapada (vermelho ou azul) contendo:

1 Caixa de lápis de cor Jumbo longo (com 12 cores)

1 Jogo de caneta hidrográfica Jumbo (com 12 cores)

2 Lápis grafite Jumbo 2B triangular longo

1 Borracha grande

1 Tubo de cola bastão pequeno

1 Cola branca 110 g

1 Cola gliter

1 Apontador para lápis Jumbo com reservatório

1 Estojo escolar com 2 divisórias

1 Pincel chato n° 12

1 Tesoura sem ponta

1 Caixa de tinta guache pintura a dedo (6 cores)

2 Caixas de massa de modelar (6 cores)

1 Jogo pedagógico

1 Alfabeto móvel (com 248 peças)

1 Pasta aba elástica (fina)

3 Envelopes brancos A4

1 Bloco Criativo A4 com 32 fls. – 120g

1 folha de E.V.A com glitter (qualquer cor)

1 folha de E.V.A lisa (qualquer cor)

 Diversos:

1 Almofada azul marinho 40cm x 40cm, com nome bordado

1 Camiseta usada tamanho adulto (para pintura na aula de arte)

1 Napa 80cm x 80cm

2 Potes de sorvete vazio para guardar massinha e o alfabeto móvel

1 Toalhinha de mão com nome

1 Escova de cabelo

1 Pacote de lenço umedecido

 No caso do ensino híbrido/remoto, equipamentos eletrônicos serão necessários: Computador, tablet ou

celular e um endereço eletrônico sob os cuidados dos familiares.

Obs.: Colocar nome em todos os materiais.         


