
               

 

 

Quant. Material Utilização 

1 Caderno capa dura - 96 folhas - tamanho universitário costurado Uso pessoal 

1 Pasta plástica polionda com elástico (4cm) – cor azul Uso pessoal 

1 Agenda Escolar (fornecida gratuitamente pela Escola) Uso pessoal 

1 Tubo de cola líquida - tamanho médio (110g) 
Ativ. Gerais de todas 

as disciplinas 

1 Tubo de cola bastão (10g) 
Ativ. Gerais de todas 

as disciplinas 

2 Caixa de gizão de cera - 12 cores 
Ativ. Artes variadas 

(uma por semestre) 

1 
Pote plástico com tampa de rosca vazio (com o nome do aluno - para giz 

de cera) 
Uso pessoal 

1 Caixa de canetinha hidrocor - 12 cores Ativ. Artes variadas 

1 Pote de tinta guache (250ml) – cor amarela Ativ. Artes variadas 

7 Folha de cartolina dupla face – cor laranja 
Ativ. Gerais de todas 

as disciplinas 

5 Folha de E.V.A. gliterinado – cor preta Ativ. Artes variadas 

1 Pacote de papel A4 LUMI – 45 folhas Ativ. Artes variadas 

1  Pacote de papel Mágico A4 426 – 5 folhas Ativ. Artes variadas 

1 Tubo de cola glitter (23g) – cor a gosto Ativ. Artes variadas 

1 Tubo de cola relevo (20g) – cor a gosto Ativ. Artes variadas 

3 Caixa de massinha de modelar SOFT – 12 cores 
Ativ. Psicomotricidade 

(uma por semestre) 

1 Pincel chato nº 10  Ativ. Artes variadas 

2 Marcador para retroprojetor – 2.0mm – cor preta  
Ativ. de desenho (um 

por trimestre) 

1 Caneta de tecido – (cor amarela) Ativ. Artes variadas 

1 Caixa de lápis Jumbo Triangular - 12 cores com apontador Ativ. de desenho 

1 Estojo escolar para lápis que ficará na Escola (com o nome) Uso pessoal 

1 Tesoura sem ponta (de inox com cabo plástico - com o nome gravado) Uso pessoal 

1 Livro de história com figuras grandes (para manuseio das crianças) Ativ. de leitura  

1 Gibi (revistinha em quadrinhos) 
Ativ. de leitura  

(um por semestre) 

1 Brinquedo de plástico para brincar na areia (com balde e pá) 
Ativ. Lúdicas 

Pedagógicas 
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 FAVOR COLOCAR O NOME EM TODO MATERIAL (INCLUSIVE UNIFORMES 
E LANCHEIRA).  ISSO FACILITA A DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS 
ESQUECIDOS NA ESCOLA. 
 

 DURANTE O ANO LETIVO PODERÁ SER SOLICITADO REPOSIÇÃO DE 
MATERIAIS EM CASO DE NECESSIDADE. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

* O material acima deverá ser entregue à professora no dia 01/02/22 (3ª feira), no 

turno em que o(a) aluno(a) estudará. 

* As aulas do Infantil 4 iniciarão no dia 02/02/22 (4ª feira). 

* O caderno e o livro devem ser encapados e etiquetados com o nome do(a) aluno(a) - 

cor a gosto. 

 

1 Revista usada (Claudia, Manequim, Caras...) 
Ativ. de recorte  

(uma por semestre) 

1 
Camisa de malha lisa - tamanho P adulto (para proteger o uniforme 

 na aula de pintura) 
Uso pessoal 

1 Tela para pintura 20x20cm (fina) Ativ.  de Artes 

1 
Brinquedo educativo ou jogo (quebra-cabeça, memória, outros, para uso 

coletivo) 

Ativ. Lúdicas 

Pedagógicas 

1 Mochila com o nome do(a) aluno(a) que deverá conter diariamente: Uso pessoal 

1 - Muda do uniforme Uso pessoal 

2 - Cueca (meninos) / - Calcinha (meninas) Uso pessoal 

1 - Toalha de rosto Uso pessoal 

1 - Copo plástico para água (com o nome) Uso pessoal 

 

LISTA DE LIVROS 

 

INGLÊS: STORYLAND 2 – STUDENT’S BOOK – ED. PEARSON (ISBN 9788543026305) 

 


