
 

  
Lista de materiais - Infantil II - 2019 

 
● 1 mochila grande (que comporte o caderno de para casa);  
● 1 muda de roupa completa;  
● 1 merendeira com garrafa plástica, vasilha de plástico para alimentos e guardanapo            

de pano;  
● 1 garrafa de plástico ou metal gravado com o nome da criança (para água);  
● 1 estojo de zíper contendo: 1 tesoura de ponta arredondada gravada com o nome da               

criança, 1 vidro de 90g de cola branca líquida,1 apontador com depósito, 3 lápis preto               
nº 2, 1 borracha branca e 1 caixa de lápis de cor (jumbo ou normal) .  

● 2 estojos de caneta hidrocor grossa com 12 cores;  
● 1 caixa de giz de cera com 12 cores;  
● 1 caixa de giz pastel com 12 cores;  
● 3 caixas de massinha com 12 cores;  
● 4 canetas ponta porosa preta;  
● 2 pincéis sugestão: nº 14 e nº16; 
● 01 blusa de adulto, usada, para pintura; 
● 2 cadernos - Brochurão com 60 folhas, sem pautas (Formato: 215mmX310mm),           

encapados e etiquetados  (sujeito à reposição no decorrer do ano); 
● 1 pasta aba com elástico, fina e de plástico;  
● 1 revista Recreio para projetos e pesquisa.  
● 2 revistinhas em quadrinhos;  
● 2 livros de histórias (as sugestões serão indicadas pela professora no início do ano              

letivo de 2019);  
● 1 brinquedo adequado à faixa etária da criança.  

Sugestões: 
 

-Pequeno construtor  -Maleta de médico -Toquinhos  -Maleta de ferramentas 

-Torremoto 
 

-Blocos lógicos 
 

-Ligue-ligue -Pacote de dinossauros 
de borracha  

-Torre Inteligente -Star Plic -Pacote de bichos de 
fazenda 

-Pacote de animais da 
selva 

 



 
 

● Livro didático de Inglês: PEIMBERT, Lorena & MONTERRUBIO, Myriam.  
Bebop 2. Student’s book. Ed. Macmillan. (capa vermelha) 

  
  

➢➢ No decorrer do ano, poderá ser solicitado algum material com finalidade           
específica:   livro, fantoche, brinquedo...  

 
 
 
 

Uniforme:  
 

Meninas: Short-saia ou calças (modelo próprio) e camisetas com a logomarca do CIC 

Meninos: Bermuda e camisetas (modelo próprio) com logomarca do CIC  

Agasalho: Modelo próprio  

Calçado: Tênis  

1 blusa de malha que possa sujar de tinta (para ficar na escola).  

 
 

OBSERVAÇÃO: Todos os materiais devem estar completos e identificados com          
nome e sobrenome das crianças.É importante que a aquisição dos materiais listados            
seja feita observando o melhor desenvolvimento das atividades.  
 

 


