
  

 

 

 

Parte A 

(Todos esses itens devem ser etiquetados) 

 

1 revista com gravura (para recortar); 

1 gibi; 

4 lápis pretos, triangular nº 2; 

1 vidro de cola branca 90g (de boa qualidade); 

1 borracha branca macia; 

1 apontador com depósito;  

1 caixa de lápis de cor;   

1 estojo de pincel atômico 850 (12 cores); 

1 tesoura, modelo tradicional, sem ponta, de boa 

qualidade (com nome gravado) OBS: aluno canhoto 

trazer tesoura adequada; 

1 caderno brochura pequeno, capa dura, 48 folhas, 

para agenda; 

3 cadernos brochura grande, capa dura, sem pauta, 

80 folhas (PARA CASA, ATIV. EM SALA e Inglês); 

1 caderno quadriculado capa dura 10 mm; 

1 caderno com pauta Alibombom, com 80 folhas 

(1,2,3,X); 

1 porta lápis com 2 divisórias grandes e com zíper 

para guardar: borracha, lápis de escrever e de cor; 

cola e tesoura; 

1 pasta catálogo com 50 plásticos; 

2 dados; 

1 régua fina 30 cm; 

1 garrafinha de água (trazer diariamente); 

4cartelas de adesivos pequenos (de sua preferência);  

1 estojo de tinta Confetti 15 ml c/6 unidades; 

2 pacotes de massinha soft; 
1 jogo pedagógico adequado a idade; 

1 pincel para pintura nº12; 

 

 

Parte B 

3 placas de EVA (1 com glíter, 1 estampada e 1 

atoalhado) 

1 pacote de papel A4 com 500 folhas (branco) 

3 folhas de papel mágico TAM A4 

5 pratos de papelão tam. 2. 

2 tintas guache de 250ml  
1 caneta de retroprojetor (cor a escolha) para técnica 

de artes.; 

5 folhas de papel fotográfico; 

2 tintas de tecido acripuff; 

1 pacote de papel ECO Cores texturizado; 

1 tela para pintura (med.: 20 cm x 30 cm); 

1 pacote de lantejoulas médias; 

50 palitos de picolé colorido 

2 espirais (14 mm) com capas para encadernação; 

1 pacote com olhos móveis – tamanho 12mm; 

1 novelo de lã (cor a sua escolha). 

 

 

 

PROJETO BAÚ LITERÁRIO/MALA VIAJANTE 

 

Para o Projeto Mala Viajante precisamos que vocês enviem dois livros de historinhas adequados à idade das 

crianças, com letras todas maiúsculas para facilitar a leitura, que seja atrativo, com ilustrações criativas e capa 

reforçada. Procure comprar um livro que o assunto seja interessante e envolvente e que de preferência a criança 

ainda não conheça. Os livros deverão ser entregues junto com os materiais. Colocar o nome da criança. 

ENTREGA DOS MATERIAIS PARTE A E B 

 

TODOS OS ITENS DEVERÃO SER ENTREGUES EM UMA SACOLA GRANDE COM NOME.  

Dia: 28/01/2022                    

Horário: 13h às 17h 

Local: Sala de aula do(a) seu (sua) filho (a). 

LISTA DE MATERIAIS 2022  

EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL 5  

 



SERÁ NECESSÁRIO AGUARDAR A CONFERÊNCIA. INFORMAMOS QUE NÃO RECEBEREMOS OS MATERIAIS DURANTE 

O PERÍODO DE AULA, POIS TODA A NOSSA EQUIPE ESTARÁ VOLTADA PARA A ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO DOS 

ALUNOS. 

 

PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS NOVATOS 

Dia: A ser definido.  

Horário:                         

Local: Sala de aula do(a) seu (sua) filho (a). 

 

Observações: 

•Outros materiais didáticos ou paradidáticos poderão ser solicitados durante o ano letivo, conforme a necessidade 

dos projetos a serem desenvolvidos.   

•Não estão incluídas no material as lembranças das datas especiais. 

•O uso do uniforme é obrigatório. Gentileza identificar as peças com nome para evitar perda.  

 


