
 
 
 

LISTA  DE  MATERIAL  -  2020     
  

 

MINI MATERNAL 

 

01 mala ou mochila 

01 jogo de canetas hidrográficas (jumbo) 12 cores 

01 bloco de canson A3 (20 folhas) 

01 caixa de gizão de cera jumbo acomodados em um estojo 

02 caixa de tinta plástica – 6 cores  

01 camiseta de pintura (um número maior que o normal) – não precisa ser nova 

01 jogo de encaixe de acordo com a idade 

02 folhas de papel cartão branco 

01 estojo de aquarela 

01 kit Collor set 

02 quilos de argila 

10 olhinhos  

03 pacotes de massinha de EVA 50gr (para artesanato) 

02 potes de massa de modelar de 500g (a base de amido)  

03 potes de 500 ml de guache  (verde, vermelho, laranja, amarelo ou azul - escolher a cor) 

02 potes pequenos de lenços umedecidos  

01 rolinho de espuma  

03 tubos de cola branca – 90g (evitar bico fino) 

03 quilos de areia colorida 

01 rolo com textura (para massinha) 

01 pacote de palitos (100 unidades – qualquer cor) 

01 tela 50x50 

01 aquarela (12 pastilhas + pincel) 

01 livro de leitura (que já tenha em casa) 

01 caixa de lenço  

01 kit higiene + toalha branca 
 

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

 

 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. 

 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/

