
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2018 – NÍVEL 4 / EDUCAÇÃO INFANTIL  
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

(todos marcados com o nome do/a aluno/a) 

 

MATERIAL A COMBINAR COM A PROFESSORA 
 

Projeto “Avental Leitor” 
01 livro infantil de “Fábulas” a combinar com a professora 
01 livro infantil a combinar com a professora no período da Feira do Livro 
01 caderno de atividades à combinar com a professora 
 
 

 
 

 
 

Quantidade Descrição do Material 

01 unidade Nécessaire contendo: 01 escova de dentes, 01 tubo de creme dental  

01 unidade Tesoura sem ponta (sugestão Tramontina, Eberle e Mundial)  

01 unidade Pasta fina de plástico com nome na parte externa (para temas de casa) 

01 unidade Pasta grossa para guardar os trabalhos 

01 unidade Foto 3x4  

01 kit Uniforme de ballet para as meninas: malha e saiote (por encomenda no início do ano na 
loja de uniformes do colégio). Sapatilha, faixa, meia e rede para o “coquinho”  

01 kit Uniforme de futsal para os meninos: calção de esporte e camiseta/regata de atleta 
(adquirido na loja de uniformes do colégio)  

01unidaade Caderno de desenho espiral (48 folhas) 

50 unidades Folhas A3 (desenho grande)  

01 pacote Pacote de folhas de desenho A4 (folha dura) 

01 pacote Pacote de folhas lumipaper A4 

01 pacote Pacote de folhas lumipaper A3 

01 unidade Folha de E.V.A 

02 unidades Folhas de E.V.A estampado 

02 unidades Tubos de cola (90g cada) 

01 unidade Caixa de lápis de cor gigante (grosso - 12 cores)  

01 unidade Caixa de giz de cera grande 

01 unidade Conjunto de canetinhas hidrocor (12 cores) 

04 unidades Caixas de massa de modelar (12 cores - sugestão: Soft ou Acrilex) 

01 kit Jogo tempera guache - Fantasia Metallic ou fantasia glitter 

02 unidades Pinceis de cerdas rígidas/duras (01 fino e 01 grosso)  

01 pacote Pacote de palitos de picolé colorido 

02 unidades Lixas finas 

01 unidade DVD regravável 

02 unidades Envelopes pardo A3 

01 unidade Rolo de fita parda (sugestão: 3M) 

50 cm Velcro 

01 unidade Caneta permanente para CD 

01 unidade Rolo de fita dupla face (sugestão: Duracel) 

01 pacote Pacote de miniaturas em E.V.A (florzinha, sol, bichos, brinquedos, etc.) 

01 unidade Jogo didático – (quebra-cabeças/jogo de memória) 

01 pacote Pacote de letras pequenas em E.V.A 

01 pacote Pacote de números pequenos em E.V.A 

01 unidade Folha de papel laminado 

UNIFORME – o uso do uniforme completo da 

escola é obrigatório para todos (as) os (as) 
alunos (as) da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental (1º ano ao 9º ano). 
Nas aulas de Educação Física, o uso do tênis 
é obrigatório. 
Todo uniforme deverá estar identificado com o 
nome e turma do (a) aluno (a). 

      OBS: Ao longo do ano letivo, 

possivelmente, sejam solicitados outros tipos 
de materiais, conforme o desenvolvimento 
dos projetos no ano. As atividades referentes 
aos passeios também serão solicitadas de 
acordo com a necessidade. 


