
 

LISTA DE MATERIAIS - Infantil IV e V – 2022 

MATERIAL ESCOLAR 
 

Manter na bolsa:   Jogo pedagógico (compatível) 1 

Agenda escolar 1  Potes de tinta guache (cores) variadas) 12 

Estojo 1  Folhas de cartolina (branca/color) 2 

Caderno de Linguagem (100 folhas), 

encapado 
1 

 Lápis de escrever 2 

 Borracha 1 

Caderno Pedagógico Quadriculado grande 

(Quadriculado 10x10 mm), encapado 
1 

 Apontador 1 

 Caixa de lápis de cor 1 

 Pacote de algodão (100g) 1 

Caderno grande de desenho com 100 folhas 

(sem folha de seda), encapado 
1 

 Pasta elástica transparente (5 cm) 1 

 Rolo de fita crepe fina    1 

   Rolos de papel crepom (cores) 2 

Permanece na escola:   Pincel atômico 1 

Resma de papel sulfite A4 (500)  2  Tesoura sem ponta 1 

Plástico adesivo (1 metro) 1  Envelopes 26x36 4 

Caixa de giz de cera (12 cores) 1  Pacote de bexiga 1 

Caixa de massa de modelar 4  Frascos de glitter 2 

Tubos de cola colorida (cores)  5  Pacote de palitos de sorvete 2 

Tubo de cola branca 35g 6  Folhas de papel camurça 1 

Livro de literatura infantil (4 a 6 anos) 1  Folhas de cartolina dupla face 3 

Folhas de E.V.A. (cores variadas) 5  Folha de papel laminado 1 

Folha de papel dobradura 1    

Pincel chato nº 12 1    
     

Obs: Cores das capas Infantil IV: Azul Royal  

   Infantil  V: Laranja/Vermelho 

 
 
 

 
 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 
 

MATERIAL DE HIGIENE: 
  

Alunos matriculados no período integral 

deverão trazer: 

 1 escova dental com tampa 

 1 porta escova e creme dental 

 1 troca de roupa de frio (uniforme)  2 tubos de creme dental 

 1 troca de roupa de calor (uniforme)  
 

 

UNIFORME ESCOLAR (USO OBRIGATÓRIO) 
 

 O uso do uniforme escolar é obrigatório durante todo o ano letivo. Deverá ser adquirido na Sérgio Esportes, fone: 3263-

1919 ou Casa dos Uniformes, fone: 3024-3250. 
 
 

Em todos os materiais deverá constar o nome completo do aluno 
 

Período de entrega do material escolar 
17 a 21 de janeiro de 2022 

Favor respeitar essas datas, para que a rotina dos alunos não seja prejudicada. 
   

 Início das aulas 

 01/02/2022 
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