
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2020 

Educação Infantil 

 
1° PERÍODO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Material a ser usado, individualmente, para atividades diárias, em 

sala de aula. 
 TODO  MATERIAL  SERÁ   USADO  DURANTE O ANO    LETIVO    E    

DEVERÁ   SER    ENTREGUE    NO  COLÉGIO ATENAS   NO    PERÍODO DE 
28 a 31/1/2020. 

 

  100 folhas de Color Set A4 ou Criative Paper 

Fluorescente* 

 200folhas papel A4 - reciclado, * 

 100 folhas papel A4- branco * 

 1 metro de papel contact  transparente, (utilizados 

para uso de atividades pedagógicas) 

 4 color-set (cores variadas), * 

 2 folhas (papel cartão), * 

 2 folhas (papel pardo) 

 3 folhas (cartolinas brancas),  

 10 caixas de massa para modelar  

 2 jogos (pincel atômico ponta redonda(com12 cores) * 

 2 potes de tinta guache 250ml , cores variadas, * 

 2 tintas fosca para artesanato 37 ml* 

 1 pincel nº 14,   

 4 dúzias de palitos de picolé (novos),  

 3 tubos de cola branca de 90g cada,    

 1 tesoura sem ponta (com nome)  

 1 livro de histórias de acordo com a sugestão em anexo,  

 1 pasta com grampo (Inglês), 

 1 tubo de cola colorida  

 1 caneca de plástico (para beber água), 

 2 vidros de anilina* 

 1 caixa gizão de cera* 

 1 folha papel triplex 

 1 lugar do jogo americano de polipropelino ou de EVA, 

para uso diário de lanche. 

 1 borracha, 

 3 folhas de papel Sulfitão 

 3 saquinhos transparentes (medida: 35cmx25cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 2 pastas com grampo (papelão) 

 2 revistas (velha) para recortar,   

 1 baldinho de monta-tudo (peças maiores),   

 1 jogo pedagógico, 

 3 revistinhas infantis,  

 2 pacotes papel toalha,(para uso individual, no 

horário do lanche) 

 Tinta Confete 

 2 refis de cola quente (grosso) 

 2 refis de cola quente (fina) 

 1 troca de roupa para ficar na mochila , (com 

nome),  

 1 caderno brochurão sem pauta 96 folhas, de 

capa dura( colocar nome) 

 2 lápis preto (s/ desenho) 

 1 caixa de camisa dura encapada (colocar nome), 

 3 potes (tinta plástica 37 ml), * 

 4 metros de TNT (laranja), 

 4 metros de TNT (azul), 

 4 metros de TNT (amarelo),  

 2 grampos de trilho, * 

 1 caixa de lápis de cor grosso (12 cores) 

 1 camiseta de adulto (usada) para pintura (com 

nome), 

 4 folhas(E.V.A) ( 2 cores rosa e  2 cores laranja) 

 1 camiseta usada infantil, 

 2 fitas crepe* 

 1 fita dupla face * 

 

 

Para uso 

individual 

das fantasias 


