
 
LISTA DE MATERIAIS 2020 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

2º PERÍODO 

 

MATERIAL QUE DEVERÃO PERMANECER COM O ALUNO 

 01 Toalha de mão; 

 01 Mochila; 

 01 Lancheira; 

 01 Garrafa para colocar água; 

 01 Muda de roupa; 

 01 Estojo contendo: 01 lápis preto nº 2, 01 
borracha macia, 01 apontador com 
reservatório, 01 caixa de lápis de cor grande 
com 12 unidades, 01 tesoura sem ponta e 01 
cola 110g. 

 
MATERIAIS QUE DEVERÃO PERMANECER  EM  SALA DE AULA  

 01 Maleta tamanho ofício na cor verde; 

 01 Pasta catálogo com 50 plásticos;  

 04 Cadernos brochurão, sem pauta, 96 folhas;  

 02 Jogos pedagógicos grandes; 

 01 Conjunto de hidrocor com 6 cores, ponta 
grossa; 

 04 Caixas de massa para modelar grande com 
12 unidades; 

 01 Caixa grande de giz de cera com 12 
unidades; 

 02 Caixa grande de lápis de cor com 12 
unidades; 

 01 Avental para pintura; 

 01 Pincel para pintura nº 16; 

 04 Lápis pretos nº2; 

 02 Borrachas grandes, macias; 

 01 Apontador com reservatório; 

 01 Cola 110g; 

 01 Tesoura sem ponta; 

 50 Palitos de picolés coloridos; 

 02 Pacotes de lenços umedecidos.

 
 
Sugerimos que priorizem a compra de materiais de boa qualidade, pois certamente isso 
influenciará de forma positiva no desempenho escolar de sua criança. 

 

OBSERVAÇÕES 

 
 Serão adotados 2 livros pedagógicos da Rede Pitágoras e 01 agenda escolar. 

 Todo material deverá ser entregue à professora no primeiro dia de aula, dentro de uma sacola com nome 
do estudante escrito do lado de fora e bem destacado. 

 Gentileza pintar ou bordar o nome da criança na toalha de mão, no conjunto de roupa e em todos os 
uniformes. 

 
O nosso uniforme constitui-se basicamente de: 

USO DIÁRIO  EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Camisa; 
 Calça ou bermuda; 
 Agasalho; 
 Tênis e meia. (a cor fica a critério dos pais). 

 

 Camiseta; 
 Calça ou bermuda; 
 Agasalho; 
 Tênis e meia. 

OBS.: Todos os itens acima são confeccionados com modelo exclusivo e logomarca do Colégio São 
Geraldo. 

 


