
 
  LISTA DE MATERIAIS - Educação Infantil - 2020 

                                                                                        Infantil II 
  

AVISOS IMPORTANTES: 
- Respeitar as medidas indicadas para os materiais pois tais indicações têm motivação pedagógica; 
- Identificar peças do uniforme e materiais de higiene com nome completo; 
- A agenda escolar, exclusiva do Colégio Teutônia, será entregue na 1ª semana de aula. 

 
A) ITENS DE MATERIAL ESCOLAR: 
- 01 pote de massa de modelar 500g - sugestão: marca Soft; cor: verde; 
- 01 tubo de cola 35g - sugestão: marca Tenaz; 
- 01 folha de lixa preta; 
- 01 pote de tinta têmpera 250ml - cor: amarelo; 
- 01 refil de cola quente grosso; 
- 20 botões grandes de diferentes cores e formas (de base plana para colagem); 
- 01 folha de plástico celofane colorido; 
- 01 pacote de lantejoulas grandes nº10; 
- 01 pote de anilina líquida comestível, colorida; 
- 01 pacote de glitter em pó; 
- 02 pacotes de 10 m de fita de cetim (mimosa) 10 ou 15mm (qualquer cor); 
- 02 m de tecido Tule; 
- 02 envelopes de papel pardo, tamanho 0,35cm x 0,46cm; 
- 01 pacote de balão liso nº 9; 
- 01 pacote de algodão; 
- 01 kg de argila escolar para modelagem; 
- 01 kg de amido de milho. 

Observação: O material escolar referente ao item A deverá ser entregue no Miniauditório do CT entre os dias 03 a 07/02/2020.                     
Deve ainda estar numa sacola identificada com o nome da criança. Este prazo é previsto para a organização interna.  
 

B) ITENS DE USO PESSOAL,  JOGOS PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS (devem todos ser identificados com o 
nome da criança). 

- 02 fotos da criança (individual), de rosto - 6x9; 
- 01 foto da mãe (individual) - 10x15 (identificação no verso); 
- 01 foto do pai (individual) – 10x15 (identificação no verso); 
- 01 garrafinha para água, de 500 ou 600 ml, fácil de abrir; 
- 02 sacos plásticos, tamanho A3 (o mais resistente); 
- 01 pasta A4 com elástico, espessura 20 mm; 
- 01 pincel nº 24; 
- 01 quebra-cabeça ou 1 jogo de memória ou jogos de encaixe - Obs.: Pode ser “usado”, desde que seja de material 

resistente; 
- 02 carrinhos pequenos (tipo hotwheels) ou uma boneca; 
- 01 brinquedo de madeira de livre escolha; 
- 01 pote e uma colher (sucata) para brincar na areia e na terra; 
- Pinhas e conchas (trazer somente se for possível coletar). 

Observação: Os itens de uso pessoal, brinquedos e demais materiais referentes ao item B, deverão ser entregues para a                   
professora da turma no primeiro dia de aula.  

C) ITENS DA MOCHILA - É DE RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA MANTER A MOCHILA DO 
ESTUDANTE PERMANENTEMENTE ABASTECIDA COM: 

- 01 toalha para o lanche, na lancheira ou na mochila (tamanho: toalha de lavabo); 
- 01 garrafa squeeze para consumo de água; 
- 01 ou mais mudas de roupa, sempre observando a temperatura climática (de preferência o uniforme do CT), 1 calçado, 1                    

refil de lenços umedecidos, no mínimo 4 fraldas, pomada para assaduras, 2 sacolas plásticas para a roupa suja, protetor                   
solar e repelente de insetos. 

INÍCIO DAS AULAS: 17/02/2020, ou conforme agendamento para as adaptações e acolhimento dos novos estudantes.  
Atenciosamente,  

Coordenação Pedagógica e Professoras 


