
 
 

LISTAXE DE MATERIAL ESCOLAR PARA O ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL* 

Ademais dos cadernos da editorial que podedes consultar na páxina web, solicítase o seguinte material escolar 
e funxible para o desenvolvemento do curso académico. Non en balde, ao longo do mesmo poderase solicitar a 
reposición do mesmo ou doutro novo necesario para levar a cabo as actividades que se propoñan. 

XERAL PARA TODO O ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL: 

• 2 paquetes de 500 folios brancos tamaño A4 
• 1 bloc de papeis para manualidades/expresión plástica (que inclúe cartulinas, papeis seda, 

charol, brillante, transparente...) 
• 2 lápices tipo triangular (marca triplus steadler, stabilo easygraph ou similar) 
• 1 tesoiras escolares 
• 4 barras de pegamento de 40 gr./ud (recoméndase marcas como imedio, pritt ou tessa) 
• 1 adhesivo especial foam/gomaeva de instant 
• 1 paquete de pasta moldeable que seca ao aire de cor branca (marca jovi ou similar) 
• 1 pack de 8 cores arco-iris de plastilina branda play-doh 
• 2 pinceis escolares jovi ou similar (un groso e outro medio) 
• 1 caixa de acuarelas de 12 cores 
• 1 bote pequeno de cola branca escolar 
• 2 carpetas tamaño A4 de tipo sobre 
• 1 carpeta tamaño A4 de gomas e solapas 
• 1 axenda escolar (tamaño A5)  
• 1 mandilón co nome do alumno/a 
• 1 pack de 10 máscaras infantís (para ter de reposto na aula). 
• 1 bolsa cunha muda de roupa 

ESPECÍFICO SOAMENTE PARA O ALUMNADO DE 4º DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS): 

• 1 caixa/paquete de pañuelos tissues 
• 2 paquetes de toalliñas húmidas 
• 1 paquete de rotuladores grosos de 12 cores 
• 1 paquete de 100 folios de cores variadas 
• 1 punzón escolar 

ESPECÍFICO SOAMENTE PARA O ALUMNADO DE 5º E 6º DE EDUCACIÓN INFANTIL (4 E 5 ANOS): 

• 1 paquete de rotuladores finos de 12 ou máis cores 
• 1 paquete de ceras finas plastidecor de 12 ou máis cores 

Observacións: 
* O MATERIAL DEBE VIR BEN IDENTIFICADO CO NOME DO ALUMNO/A.  
** OS ROTULADORES EN XERAL RECOMÉNDASE PRIMEIRAS MARCAS COMO STAEDLER, GIOTTO, STABILO, CRAYOLA OU 
BIC...POLA SÚA CALIDADE E DURABILIDADE. 
TODOS OS DÍAS DEBEN TRAER UNHA MOCHILA E A MERENDA (PEQUENO APERITIVO SAUDABLE PARA TOMAR A MEDIA 
MAÑÁ) 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/4053053097177559158/5648336879015675728

