
 

 

LISTA DE MATERIAIS PARA 2017 – INFANTIL IV 
1 Caderno Brochurão  - cor azul com 48 folhas 1 Caderno de desenho espiral – 96 folhas  2 Caderno Brochura Quadriculado 
2 Caderno Brochura pedagógico de linha verde Doação de um livro paradidático, de acordo com a faixa etária da criança. 
6 Lápis preto triangular 4 Tubos de cola branca lavável 35g  5 Colas bastão 10g  
3 Borrachas  1 Apontador com depósito  
1 Caixa de lápis de cor Triangular 24 cores  1 Caixa de giz de cera grosso/pequeno Triangular 12 cores  
1 Estojo de canetas hidrocor ponta grossa com 12 cores (tipo 850) 5 Caixas de massa para modelar 12 cores amido 1 Tesoura escolar (com nome gravado) 
2 Potes de Guache de 250ml nas cores: laranja e marrom 2 Folhas de papel cartão – amarelo/rosa 
1 Papel filipinho color 4 Placas de EVA cores: fantasia (maravilha), marrom, branca, gliter 2 Pacotes de TNT - azul e branco 
2 Cartolinas branca 2 Rolos de papel crepom - branca  
1 Rolo de fita adesiva transparente e larga 45 mm 1 Estojo com zíper e com três repartições – não pode ser de lata  1 Pasta plástica com 2 furos – cor azul lisa tamanho A4 
1 Pasta polionda de 4 cm sem alça na cor azul lisa 10 Sacos plásticos grosso sem furos tamanho A4 
5 Panos multiuso com furinhos 1 Kit de papel dobradura – 15 X 15 cm ou 19X 19 cm 1 Mochila com rodinha – tamanho padrão (Que comporte uma pasta tamanho A4) 
1 Pacote de papel toalha 1 Cola gliter 35g 
1 Bloco de papel criativo tamanho A3 (120gr) 1 Rolo de fita crepe 19x50 1 Rolo de fita metaloide 2cm  
1 Pacote de bexigas n.7 1 escova de dentes,1 pacote de lenço umedecido,1 creme dental e 1 toalha de mão (deverão permanecer 
na lancheira, diariamente)  1 Garrafa plástica (diariamente na mochila – nomear) 

 
Todo material devera ser devidamente etiquetado e identificado, sendo entregue no dia 23/01 para a professora ou 
auxiliar da turma no período em que o aluno irá estudar. Nesse dia não haverá aula, somente a entrega do material  
 Uniformes: na LIVROMAR da Rua São Luiz  ou também pela Sagrado Store – www.sagradostore.com.br 
 

Início das aulas: 25/01/2017- os alunos serão acolhidos nas salas de aula 


