
 

 

LISTA DE MATERIAL PARA AQUISIÇÃO – ANO 2019 

Infantil 1 – Educação Infantil – Curso Regular 

 
 02 blocos de papel para desenho branco ou creme A3 140 g/m² com 20fls (tipo Canson) 

 01 kit de papéis sortidos A3 Nº 3 Tradicional 38 Folhas (tipo Leoni) 

 02 pastas envelope horizontal com botão A3 transparente (tipo Y.E.S.) 

 30 folhas de papel sulfite branco A4 75g/m2  

 01 pote grande de massa de modelar 500g (tipo Uti Guti) 

 01 pote de tinta guache 250 ml - qualquer cor 

 01 cola líquida branca não tóxica (110g) 

 01 caixa de tinta “Pintura a Dedo” (6 cores) 

 01 caixa de giz de cera “Meu 1º giz” com 6 cores (tipo Acrilex) 

 01 pincel brocha pequeno 

 01 rolo de pintura pequeno 

 01 crachá com prendedor (tipo jacaré) 

 01 DVD-R gravável 

 01 livro paradidático infantil adequado para faixa etária (pode ser usado) 

 01 mochila média ou grande de rodinhas com zíper na parte superior (de forma que o zíper não abra a 
mochila por inteiro, repartindo-a em duas partes) 

 

MATERIAIS NÃO COMERCIALIZADOS EM PAPELARIAS OU LIVRARIAS: 

 01 Kit de Massinha com utensílios e ferramentas (Ex.: faca de plástico, rolinho, forminhas, etc.) 

 01 pincel de barba 

 01 esponja de limpeza (tipo Scotch-brite) 

 01 Pote médio, raso, quadrado com tampa (tipo Ziploc – para guardar os gizes de cera) 

 01 camiseta adulto (usada), tamanho P, para ser utilizada nas aulas de Artes 

 02 lixas d’água finas (80g) (favor, não enrolar, nem escrever o nome da criança atrás) 

 01 caixa de lenço de papel com 100 unidades 

 

OBSERVAÇÕES: 
 
- Os materiais deverão ser entregues à professora na Reunião de Pais do início do ano (Infantil 
1 - Período Regular – dia 28/01/19, às 17h30), exceto o crachá que deverá ser usado no 
primeiro dia de aula. 
 

- Na reunião, as professoras entregarão um papel para ser colocado dentro do crachá, que 
deverá vir com o estudante no primeiro dia de aula. 
 

- Pedimos que não personalizem nenhum material com adesivos ou outros. 

- Todos os itens da lista devem ser etiquetados com o nome em letra bastão (DE FORMA) e série 
(turma) da criança. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A LISTA DE MATERIAIS A SEGUIR DEVE SER ADQUIRIDA SOMENTE PELOS ESTUDANTES 

QUE TAMBÉM, ESTÃO MATRICULADOS NO CURSO:   

INTEGRAL OU SEMI-INTEGRAL - Infantil 1 – Educação Infantil  

 02 blocos de papel para desenho branco ou creme A3 140g/m² com 20 fls (tipo Canson) 

 01 bloco de papel para desenho branco ou creme A4 140g/m² com 20 fls (tipo Canson) 

 02 blocos de papel colorido criativo A4 80 g/m² 8 cores com 32 folhas  

 20 folhas de papel sulfite branco A4 75 g/m² 

 03 envelopes plásticos grossos A3 com 4 furos (grosso: espessura 0,15mm) 

 01 pote grande de massa de modelar 500g (tipo Uti Guti) 

 02 folhas de acetato transparente tamanho A4 

 01 pasta envelope horizontal com botão A3 – transparente – tipo YES 

 01 caixa de giz de cera curto com 15 cores (tipo curton Jumbo - Faber Castell) 

 01 estojo de canetas hidrográficas 6 cores tamanho jumbo ponta grossa. 

 01 cola líquida branca não toxica (35g) 

 02 tubos de cola bastão (20g) 

 02 potes de tinta guache 250 ml – qualquer cor 

 01 kit aquarela em pastilha – estojo com 12 cores (tipo Faber Castell) 

 01 caixa de giz pastel oleoso (oil pastels) – estojo com 12 cores (tipo Pentel) 

 01 pincel chato (nº 24) 

 01 caneta retroprojetor ou permanente colorida 

 01 metro de papel tipo contact transparente 

 01 Kit de utensílios para Massinha (rolinho, faca, forminhas, etc) 

 01 brinquedo (pode ser usado) EX.: brinquedos de encaixe, quebra-cabeça, carrinhos, bonecas. 

 01 camiseta Adulto (usada), tamanho P, para ser utilizada nas aulas de Artes 

 01 rolo de pintura pequeno 

 01 livro paradidático infantil adequado para faixa etária, capa dura (pode ser usado) 

 01 lixa d’água fina (80g) favor não enrolar, nem escrever o nome da criança atrás. 

 01 pote médio, raso, quadrado com tampa (tipo Ziploc – para guardar os gizes de cera) 

 01 esponja de limpeza tipo Scotch-brite  

 Nécessaire com uma escova de dente e um creme dental  

 01 caixa de lenço de papel com 100 unidades 

OBS.: FAVOR ENTREGAR OS MATERIAIS DO INTEGRAL E SEMI-INTEGRAL, NO DIA DA REUNIÃO 
DE PAIS, EM SACOLAS SEPARADAS DOS MATERIAIS DO CURSO REGULAR. 

 

Todo o material divulgado nesta lista é de uso individual e, portanto, deverá ser ETIQUETADO. 

As sobras serão devolvidas aos estudantes no final do ano letivo. 
 

 

Os materiais poderão ser adquiridos com as seguintes livrarias/papelarias: 
 

 Disal (livros didáticos) – Rua Biobebas, 250 – Saúde – fone: 5583-0264 
www.livrariadisal.com.br/CONSA 

 Livraria da Vila (livros didáticos) – Avenida Moema, 493 - Moema – fone: 5052-3540 
www.livrariadavila.com.br  

 Papelaria Magistral (materiais de papelaria) – Av. João Pedro Cardoso, 139 – Parque Jabaquara –         
fone: 5034-1308  

 Papelaria Real (materiais de papelaria) – Rua Barão do Triunfo, 703 – Brooklin – fone: 5561-2119 
www.papelariarealonline.com.br 
 

Os fornecedores estarão de plantão no Consa, na quadra Poliesportiva - 2º andar do Celfran, no período 

de 14/01/2019 a 24/01/2019. 

Obs.: Fica a critério dos pais a escolha da livraria de sua preferência para a adquirir o material escolar. 


