
 
 

LISTA  DE  MATERIAL  -  2020     
  

INFANTIL II 

 
01 mala ou mochila 
01 lápis grafite triangular (nomeado) 
01 apontador plástico com depósito (com nome) 
01 borracha branca (com nome) 
01 caixa de lápis de cor Faber Castell – 12 cores (nomeados) acomodados em um estojo com 3 
divisões 
01 caixa de giz de cera sextavado – 12 cores (nomeados)  
01 caixa de giz pastel – 12 cores (nomeados) 
01 kit de letras móveis de EVA 
01 caixa de tinta plástica com glitter – 6 cores 
01 estojo plástico de aquarela (12 pastilhas + pincel) 
01 kit pinçamento 
01 camiseta velha para pintura (tamanho grande) 
01 estojo de canetinhas ponta grossa – 12 cores (nomeadas) 
01 kit EVA (6 folhas A4 cores diversas) 
01 folha de EVA com glitter  
01 pasta polionda fina com 2 cm 
01 pincel largo – número 12 (com nome) 
01 tesoura sem ponta (com nome gravado) 
02 tubos de cola prit – 90 gramas (evitar bico fino) 
02 potes de guache (cores diversas) 
02 blocos de canson A3 (20 folhas) 
02 blocos de sulfite A3 (50 folhas – liso) – tamanho 420 mm x 297 mm 
02 folhas de papel cartão branco 
02 colas prit bastão grandes 
10 sacos plásticos ofício 
70 folhas de sulfite A4 colorido 
70 folhas de sulfite A4 branco 

05 envelopes tamanho ofício 114x229mm 

 
ATENÇÃO: 
 
MENINAS: bloco ecocores 36 folhas – textura visual 180g 
 
MENINOS: 50 folhas de papel kraft A3 297x420 mm 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 O material didático pedagógico 2020 - deverá ser adquirido no site: www.ftdcomvoce.com.br – 

cupom ENSINO20SPRCV  

 Pedimos que as folhas não sejam enroladas ou dobradas para garantir a qualidade dos trabalhos 

feitos pelas crianças. 

 Serão realizados diferentes trabalhos durante o ano. Em alguns deles, será necessário 

providenciar materiais específicos que serão solicitados pela professora na época da realização 

dos mesmos. 

 Todo material do ano anterior que estiver em condições de uso poderá ser reaproveitado. 

 Nomear todos os materiais (com exceção das folhas).  

 Reunião de Pais do dia 27/01/20 às 8h. Entregar o material neste dia. 
 Início do ano letivo: 27/01/2020. 
 Na semana de 21/01 a 24/01 faremos a Feira de Troca de Uniformes, no hall do Teatro – das 

8h às 10h30 das 12h30 às 13h30  

 

http://www.ftdcomvoce.com.br/

