
 

 

01 pasta de elástico vermelha 
01 pasta polionda vermelha (2 cm) 
01 pasta de grampo/ trilho vermelha (Inglês) 
01 pasta c/ pres. Romeu e Julieta 240mmx345mmx0,30mm 
01 pasta catálogo ofício (preta) 
35 plásticos transparentes para pasta grosso (tamanho ofício) 
01 cad. de pauta verde – grande/ capa dura - 48 folhas 
01 cad. quadriculado grande/ capa dura - 1cm X 1cm - 48 folhas 
01 cad. de desenho grande/ capa dura (horizontal) – 48 folhas  
03 borrachas verdes (macia) 
01 jogo de canetas hidrocor grossa  
01 tesoura sem ponta (com nome gravado) 
01 marcador para retro projetor cor preta (tinta permanente) 
08 lápis pretos nº 02 
03 apontadores com depósito 
01 pincel nº 10 (chato) 
02 potes de tinta guache (250 ml - cor que desejar) 
04 tubos de cola branca líquida (90g) 
01 tubo de cola bastão (40g) 
01 caixa de lápis de cor (24 cores) 
04 caixas de massa de modelar 
01 estojo com duas divisórias (com nome) 
02 tubos de lantejoulas (cores diversas) – meninas  
02 rolos de lastex (branco) – meninos   
01 tela tamanho 20cmX30cm 
01 rolo de barbante  
04 refis de cola quente transparente (fino)  

04 refis de cola quente transparente (grosso) 
01 metro de papel contact transparente 
06 metros de TNT- 1 metro de cada cor (vermelho, azul, 
amarelo, branco e preto) 
02 folhas de papel craft 
02 cartelas grandes de adesivos infantis pequenos  
01 pacote de bexiga (50 unidades) 
02 cartolinas dupla face 
02 pacotes de sulfite branco A4 (100 folhas - cada) 
01 pacote de papel A4 color para colagem, recorte e montagem 
08 folhas de EVA tam. 60X50 (01 amarela, 01 azul, 01 vermelha, 
01 rosa, 01 preta, 01 verde, 01 branca e 01 bege) 
01 folha de EVA tam. 60X50 com glitter – prata 
01 folha de EVA tam. 60X50 com glitter – dourado 
01 folha de EVA tam. 60X50 com glitter – cores variadas  
02 folhas de papel cartão (cores variadas) 
01 peça de papel crepom (qualquer cor) 
02 folhas de cartolina (verde e vermelha) 
01 livro de história infantil com gravuras grandes 
01 caixa de grampo para grampeador – 26/6 (meninos) 
01 caixa de clips (meninas) 
01 pote de pintura facial líquida (cor que desejar) 
02 pacotes de palito de sorvete colorido (cor que desejar) 
02 rolos de fita d’agua larga  
02 revistas para recorte 
01 garrafinha para beber água – com nome 
01 pacote de panos para limpeza – utilizado nas aulas de artes

 

Lista de material 2018 – Infantil IV 

Sugestão: fazer a opção pela mochila de costas, facilitando a 
locomoção das crianças pelo colégio. 
 

- Reunião de Pais e entrega do material: 23/01/18 
Horários: Manhã às 7h30min  |  Tarde às 13h 
* Neste dia a professora estará na sala de aula para receber o 
material e os pais. 
 

- Início das aulas: 24/01/18 
Horários: Manhã às 7h30min  |  Tarde às 13h 

 

OBS. 1: 01 creme dental/ 01 escova de dente com nome (a escova 
deverá vir dentro de uma capa plástica protetora para escova dental)/ 
01 garrafa (tipo squeeze) para água com nome (enviar na mochila) 
Os itens descritos acima devem ser enviados na mochila do aluno no 
primeiro dia de aula. 
OBS. 2: O material deverá ser convencional e simples. Os cadernos 
deverão vir devidamente encapados e etiquetados, e os demais 
deverão conter o nome do aluno e o ano. Todo uniforme deverá ter 
identificação, especialmente o abrigo de inverno. 
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