
 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 
Ano letivo: 2021 – Série: MINI-MINI 

 
OBSERVAÇÕES: 

• INÍCIO DAS AULAS: 25/01/2021. 
• MANDAR OS PAPÉIS ABERTOS OU EM UM SÓ PACOTE. 
• OUTROS MATERIAIS PODERÃO SER PEDIDOS NO DECORRER DO ANO. 
• COLOCAR O NOME DO ALUNO NO MATERIAL (PESSOAL) 

 
 

 
ESCRITA/ DESENHO/ PINTURA/ 
OUTROS 
1 rolo de fita crepe larga 
2 potes de guache – 250ml (azul) – Sugestão: 
Acrilex 
1 caixa tempera guache 6 cores (show color) - 
Sugestão: Acrilex 
1 caixa de guache com efeito neon (Sugestão: 
Acrilex) 
1 caixa crystal cola relevo (Sugestão: Acrilex) 
1 caixa big giz de cera multicultural (Sugestão: 
Acrilex) 
2 potes de massa de modelar soft 500g (Sugestão 
Acrilex) 
2 potinhos de anilina colorida 
1 caneta retroprojetor preta – Sugestão: Pilot 
3 lixas 
1 rolinho de pintura amarelo (médio) 
1 trincha 
1 pincel Condor Ordem 474 - nº20 
1 tubo de cola 500gr - Sugestão: Acrilex 
*1 rolinho de barbante neon  
*1 rolo pequeno de elástico branco de 1cm. 
 
 

 
*1 caneca grande de cerâmica branca lisa (p/ dia 
dos pais) – SOMENTE ALUNO NOVOS 
*1 prato de refeição raso branco liso de cerâmica 
(p/ dia das mães) - SOMENTE ALUNO NOVOS 
1 foto da família (pai, mãe e irmãos) 
1 foto da criança bebê 
1 camiseta branca dois números maiores (para 
atividades com tinta) 
2 placas de E.V.A (vermelho) 
2 folhas de papel crepom (vermelho) 
1 folha de papel de seda (branco) 
1 folha de cartolina dupla face (vermelho) 
1 folha de papel paraná fino 
1 pacote de filipinho card 
1 pacote de filipinho lumi 
1 pasta polionda A-3 5cm (vermelha) 
#4 caixas de lenço de papel 
#2 esponjas de formas (loja de perfumaria) 
#1 escova de dente com protetor 
#1 creme dental 
 
* Materiais que serão utilizados em projetos 
interdisciplinares. 
 
# Materiais de uso pessoal para higienização. 

 
 


