
Material escolar quantidade

Apontador com dois orifícios para lápis grosso e lápis normal 1

Aquarela com 12 cores 1

Camiseta para atividade com tinta (tamanho adulto) 1

Barbante - rolo pequeno 1

Bloco de papel branco – 20 folhas - Tamanho A4- 140g/m2 1

Bloco Colorido – 32 folhas - tamanho A3 – 120g/m2 1

Bloco Criativo –32 folhas - Tamanho A4 - 120g/m2 (235x325 mm) 1

Bloco de papel branco- tamanho A3 – 20 folhas – 140g/m2 1

Borracha branca macia 1

Caneta de retroprojetor (cor a PRETA) 1

Caneta hidrográfica grossa (12 cores) 1

Cola branca comum 90 ml 2

Cola branca em bastão 10 g 1

Cola branca em bastão 20 g 1

Cola colorida (6 cores) 1

Cola glitter (AZUL) 2

Durex colorido rolo (AZUL) 1

Durex vegetal rolo (fino) 1

Folha de papel celofane (cor AZUL, VERMELHO E AMARELO) 1 de cada

Folha de papel crepon color set e espelho vermelho, azul, verde, roxo, preto e laranja) 1 de cada

Gibi usado 2

Giz de cera (com 12 cores – curto e grosso) 1

Jogo de Construção (Sugestão: Blocos de Madeiras e Jogos de Montar de encaixe, peças, blocos) 1

Lantejoula grande - cores diferentes 10g por pacote 2

Lápis de cor fino - (caixa com 12 cores) 1

Lápis preto grafite 2

Papel sulfite A4 branco (resma com 100 fls.) 2

Pasta de plástico com elástico (espessura fina - 2cm) azul 1

Pincel chato - nº 10 1

Pincel largo de pelo grosso - nº 20 ou 22 1

Pintura a dedo (6 cores) 1

TNT (meninos azul e meninas vermelho) 5 metros

Plástico tamanho ofício sem furos 4

Plásticos Zip (à venda em supermercado/ tamanho 20 x28cm) 4

Pote de massa para modelagem (cores diferentes) 500 g azul e amarelo 2

Pote de tinta guache – 250 ml (cor a escolher) azul 1

Glitter 10 g (cor a escolher) 2

Revista usada 2

Rolo de fita crepe (larga) 2

Rolo de fita crepe (fina) 2

Tesoura sem ponta com o nome do aluno gravado. 1

Nomear os uniformes.

Importante! Todos os itens da lista devem ser etiquetados com o nome em letra de FORMA e série da criança (inclusive os lápis).

Livro de literatura: A aquisição do livro deverá acontecer após a primeira reunião com a professora da sala, quando ocorrerá a explicação do Projeto 

de Leitura e a indicação dos livros adequados para cada faixa etária.

LISTA DE MATERIAL INFANTIL V

O consumo de lápis, cola, borracha, cadernos, etc... depende do seu bom uso e cuidado. A reposição DEVERÁ ocorrer quando necessária. 
Diariamente o(a) estudante deverá trazer 01 sacolinha higiênica contendo: 1 toalhinha, 1 sabonete, 1 creme dental, 1 escova de dente e 1 caneca 

de plástico. Na mochila, um pacote de lenços umedecidos e uma troca de roupa para eventualidades.
Os itens da lista de materiais escolares poderão ser adquiridos em papelarias e livrarias escolhidas pelos pais e/ou responsáveis. 

Todos os materiais solicitados nesta lista são de uso individual e pedagógico e, portanto, as sobras caso houver serão devolvidas aos estudantes 

no final do ano letivo.

Poderão ser solicitados materiais complementares durante o ano letivo.


