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LISTA DE MATERIAIS 2020 

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL B 
 

1) MATERIAL (Não identificado com o nome da criança). 

 01 caixa de Giz de Cera 

 01 pacote de EVA tamanho Ofício 

 200 folhas de papel de desenho (tamanho A4) 

 02 pacotes de Collor Set-Cards, Canson 

 01 conjunto de canetas hidrocor (12 cores com ponta grossa) 

 01 caixa de lápis de cor (12 cores sextavado grosso) 

 O1 pote 500g de massa de modelar (soft) 

 01  tubo de cola (90 gr) 

 01 tubo de cola bastão (40gr) 

 01 rolo de dupla face 

 01 jogo pedagógico para a faixa etária até 4-5 anos (Memória, Quebra-cabeça, Blocos Lógicos, Cinco Marias) 

 01 livro de história infantil (ver sugestões de histórias infantis em anexo) 

 Revistas para recorte com gravuras, como: Recreio, Super Interessante, Isto É... encartes de mercado 

 25 folhas papel A3 

 03 envelopes pardos tamanho A4 

 01 pasta com sacos plásticos 

 01 pacote de prendedor de madeira 

 01 pasta de elástico (Inglês) 

 01 caneta permanente 
 

BRINQUEDOS: Trazer o que estiver assinalado após a combinação com a professora no 1º. Dia de aula. 
 

(  ) 01 boneca 
(  ) 01 conjunto de cozinha 
(  ) 01 corda grossa 
(  ) 01 bola futebol 

(  ) 01 bambolê 
(  ) 01 bola de vôlei 
(  ) 01 fantasia 
(  ) carrinho

 
2) MATERIAL INDIVIDUAL (Identificado com o nome da criança). 

 01 tesoura com ponta redonda de qualidade. 

 01 pincel  
 

3) MATERIAL SEMPRE NA MOCHILA (diariamente e devidamente identificado). 

 Agenda da escola (o aluno receberá na 1ª semana de aula). 

 Toalha pequena para as mãos. 

 Escova de dentes com proteção e creme dental em um nécessaire. 
 

OBSERVAÇÕES: 
1) A entrega do material será agendada pela professora na primeira semana de aula. 
2) Identificar todo o material de uso individual e o uniforme, com letra legível. 
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MATERIAL DIDÁTICO 
TRILHAS SISTEMA DE ENSINO – FTD EDUCAÇÃO 

Para sua maior comodidade, você pode adquirir os materiais sem sair de casa, tudo feito on-line. 

Para comprar pelo site ftdcomvoce.com.br é preciso fazer o cadastro e utilizar o cupom: 

MATERIAL20RSMAE (cupom único gerado para cada escola) 

O site estará disponível para compra a partir do dia 06/01/2020. 

A entrega será no endereço informado pelo responsável de acordo com o cadastro feito no site. 

 

FTD EDUCAÇÃO 

Rua Ramiro Barcelos, 344 – Floresta – Porto Alegre / RS 

Das 8 às 12h e das 13h30min às 18h 

F. 3204-8100 

 
 

http://ftdcomvoce.com.br/

