
 

 

LISTA DE MATERIAIS INFANTIL IV – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Todo material deverá ser devidamente etiquetado e identificado, sendo entregue no dia 26/01/2018 para a 
professora/auxiliares nos horários 7h10 – 8h30 / 13h00 – 14h30. Nesse dia não haverá aula. 

 A Agenda Escolar será oferecida pelo colégio. 

 Identificar o uniforme com tinta para tecido ou bordar. 
 

Reunião de Pais para orientações sobre o ano letivo 

Data: 30/01/2018 

Horário: 08h00 – responsáveis pelos alunos que estudam no período da 
manhã 

         13h30 – responsáveis pelos alunos que estudam no período da tarde. 

 Início das aulas: 01/02/2018. 

Materiais para sala de aula 
 

Materiais de uso pessoal 
 

1 Caderno Brochurão cor azul com 48 folhas  
1 Caderno de desenho espiral  com 96 folhas 
4 Lápis preto triangular 
2 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) 
3 Caixas de massa para modelar 12 cores amido 
1 Tesoura escolar (com nome gravado) 
2 Potes de Guache de 250ml nas cores (laranja e roxo) 
2 Folhas de papel cartão (amarelo e rosa) 
1 Papel Offpinho A4 
3 Placas de EVA glitter (laranja, preto, branco) 
1 Placa de EVA branco  
2 Pacotes de TNT (azul e branco) 
2 Cartolinas branca 
2 Rolos de papel crepom preto 
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 4cm sem alça na cor azul lisa  
10 Sacos plásticos grosso sem furos tamanho A4 
1 Cola gliter 35g dourada 
1 Bloco de papel criativo tamanho 120g/m² formato 
325x235mm 
1 Pacote de bexigas n.7 vermelha 
1 fita dupla face 
1 pacote de prendedor de madeira 
1 pacote de penas coloridas 
1 pacote de sulfite A4 branco (120g/m²) 100 fls 
10 pratinhos de papelão 
1 celofane laranja 
1 DVD virgem 
 

1 mochila de rodinhas com nome (grande/tamanho 
da pasta azul) 
1 lancheira contendo um guardanapo de pano com 
nome marcado 
1 escova de dente 
1 creme dental 
1 toalha de mão 
1 pacote de lenço umedecido 
2 caixas de lenço de papel 
1 garrafa plástica para água com nome – fica na 
mochila 
 
 
 
Doação de um livro literário e um jogo educativo 
resistente, de acordo com a faixa etária da criança. 
 Sugestões: 

 A casa sonolenta. Audrey Wood. São 
Paulo: Ática, 1999. 

 Os três lobinhos e o porco mau. 
Eugene Trivizas e Helen Oxenbury. 
São Paulo: Brinke-Book, 2003. 

 Bichos do Brasil. Gabriela Brioschi. 
São Paulo: Odysseus, 2004. 

 A arca de Noé. Vinicíus de Moraes. Ria 
de Janeiro: Companhia das letrinhas, 
2001. 

 Na praia e no luar, tartaruga quer o 
mar. Ana Maria Machado. São Paulo: 
Ática: 2010. 

 O espirro do vulcão. Tatiana Belinky. 
São Paulo: Caramelo, 2011. 


