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LISTA DE MATERIAL 2018 - NÍVEL I - 4 ANOS 
                              

     
OBSERVAÇÕES:  
- Todo o material da criança deve ser etiquetado. 
- Material didático adotado: PROJETO ÁPIS da Editora ÁTICA (deverá ser adquirido na Secretaria 
da escola) 

INÍCIO DAS AULAS: 01/02/18. 

01 pasta arquivo com 50 plásticos (observar a qualidade)

01 tubo de cola branca 90 gr

500 folhas de chamex branco A4

02 cadernos brochurão sem pauta 96 folhas (encapado e com o nome da criança)

01 jogo de canetinhas

01 borracha branca macia

03 lápis pretos triangulares

01 apontador com caixa

01 brinquedo apropriado para 4 anos (brinquedos de encaixe, com formas geométricas, com peças 
grandes de madeira ou plástico resistente, quebra-cabeça, blocos lógicos)

01 pandeiro de plástico (musicalização)

02 caixas de massa de modelar com 12 unidades

01 tinta guache 250 ml ROSA ou MARROM

01 jogo de pincel atômico com 12 unidades 

01 caixa de giz de cera curto jumbo

01 caixa lápis de cor (12 unidades)

02 folhas de papel 60 kg

01 folha de papel pardo

01 folha de papel crepom

02 folhas de papel colorset marrom

02 folhas de EVA laranja e preto

02 dúzias de botões pequeno colorido

01 pincel grosso nº 20 ou 22

02 revistas para recortes (observar o conteúdo, pois serão manuseadas pelas crianças)

02 pacotes de papel canson colorido, com 24 folhas 120g

01 tesoura de ponta arredondada (com nome gravado)

03 bastões de cola quente finos

01 pasta de plástico com elástico (fina)

01 toalha de mão com nome (para ficar na escola de 2ªf a 6ª f)

01 garrafinha para beber água com nome

01 guardanapo de tecido para ficar na lancheira

01 blusa com manga tamanho maior para servir de avental

01 Livro de história infantil apropriado para a faixa etária


