
NÍVEL I - Educação Infantil 
Material Escolar – 2020 

 uma almofada 

 uma muda de roupa, de acordo com a estação (com nome) 

 dois brinquedos próprios para a idade 

 um boné ou um chapéu com nome 

 um jogo recreativo próprio para a idade 

 uma caixa de massa de modelar com 12 unidades cada (soft) 

 uma amoeba 110g 

 uma caixa de pintura a dedo 

 uma caixa de giz de cera 

 uma tesoura sem ponta 

 um tubo de cola grande  

 um tubo de cola com glíter 

 uma escova de dentes (com nome) e um creme dental 

 um pacote de color set tamanho A4 

 sessenta folhas de sulfite 60 -A3 brancas 

 quarenta folhas de sulfite 60 -A3 coloridas 

 trinta folhas de sulfite 60 –A4 

 dez metros de fita de cetim de 1cm 

 dez metros de fita de cetim de 2cm 

 uma caixa de sapato, encapada 

 um estojo de canetas hidrocor  

 duas canetas de retroprojetor 2.0 coloridas 

 uma caneta gel 

 um pote de sorvete, com tampa  

 sucatas: restos de lãs, botões, retalhos de tecido, caixas de remédios, potes de iogurte, revistas velhas, tampinhas de 
garrafas pet, caixas de fósforo, jornal 

 uma camiseta grande, manga longa, com nome do aluno, para ser utilizada como avental (pode ser usada) 

 um pente sem uso 

 uma escova de dente usada ou sem uso 

 um creme de barbear (frasco 200ml) 

 duas lixas de fogão tamanho ofício 

 uma caixa de cola colorida 

 uma cola auto relevo 

 um copo plástico com nome  

 três folhas de EVA colorido, 1 EVA com gliter, 1 EVA branco, 1 EVA decorado e 2 EVA com tecido  

 uma folha de papel color set decorado 

 dez pratos descartáveis pequenos 

 cinco sacos transparentes (15x20cm) 

 cinco sacos transparentes (20x30cm) 

 um rolo de fita durex decorado  

 dez pares de olhos articulados (05 pares tamanho G e 05 pares tamanho M) 

 um pacote de lantejoulas coloridas  

 uma cartela de meia pérola autocolante 

 um par de luva cirúrgica tamanho P 

 uma esponja macia (não de louça) 

 um pacote de prendedores de madeira 

 um pacote de bolinhas de gelatina 

 um pacote de areia colorida (grossa) 

 um estojo (para guardar as canetinhas) 

 dois pacotes de papel criativo dupla face - fantasia  

 cinquenta centímetros de tricoline estampado 

 um metro de TNT 

 um metro de feltro 

 um pacote de pano multiuso (perfex) 

 uma caixa de MDF branca 12X12cm  

 uma caixa de MDF branca 12X15cm 

 uma sacola de papel pardo de 18X9X22cm 

 um livro infantil adequado para a idade 
Livro: KING, Stephen Michael. O homem que amava caixas. São Paulo, Brinque-Book. 18ª reimpressão, 2008. 
Vestuário Padrão – Disponível na Loja da URI  (prédio 7 – ao lado da central de cópias) 
 
Obs.: Trazer o material identificado e uma foto 10x15 do rosto, no dia da entrevista com a professora. 

Respeito – Amizade - Excelência 


