
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2018 – NÍVEL 5 / EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

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

 

Quantidade Descrição do Material 

01 unidade Nécessaire com 01 escova de dente, 01 tubo de creme dental e uma toalhinha que deve 
ser substituída diariamente (fica na mochila) 

03 unidades Fotos 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) 

01 caixa Caixa de tinta metálica 

50 unidades Folhas de desenho A3 (grossa) 

200 unidades Folhas de desenho A4 

02 pacotes Pacotes de Lumipaper (sugestão: Faber Castell) 

01 caixa Caixa de giz de cera média com 12 cores 

02 caixas Caixas de lápis de cor 12 cores Jumbo (sugestão: Faber Castell) 

02 tubos Tubos de cola 90g 

01 pacote Pacote de massa de modelar (sugestão: Acrilex - Soft) 

03 tubos Tubos de cola relevo crystal 3D (sugestão: Acrilex) 

02 jogos Canetinha hidrocor 12 cores (sugestão: Faber Castell) 

01 unidade Pincel nº 12 cerdas chatas 

01 caixa Tinta guache 

06 unidades Envelopes pardos 31x41cm 

01 unidade Fita de empacotamento transparente 

02 unidades Fita durex colorida 

12 unidades Prendedores de madeira 

01 pacote Pacote de lantejoula grande 

02 unidades Cadernos de desenho A4 com espiral (para Ensino Religioso e Inglês) 

01 unidade Instrumento de percussão simples 

01 unidade Rolo de papel crepom 

01 unidade Folhas de papel pardo Kraft pardo 

01 unidade Folhas de papel pardo Kraft colorido 

01 tubo Cola 15g scrapbook 

 
MATERIAL DIDÁTICO 

Será utilizado o livro didático Projeto Ápis – Educação Infantil 3. Autores: Dante e Noemi - Editora Ática. 

disponibilizado para venda pelo site: http://www.livrofacil.net/colegioclass/293/centenario-metodista/8545/nivel-v/ 
 

MATERIAL A SER COMPRADO APÓS A ENTREVISTA COM A PROFESSORA 

Quantidade Descrição do Material 

 Polígrafos: Alfabetário de Figuras, fichas de leituras, caderno de tarefas, álbum de artes 

01 unidade Estojo com zíper, contende: 02 lápis preto gigante (jumbo), 01 borracha, 01 tesoura sem 
ponta (sugestão Tramontina, Eberle e Mundial) e 01 apontador para lápis fino e grosso. 

01 kit Kit de tapeçaria (tela para tapeçaria virgem 60cm x 50cm, retalhos lisos (20 cm), coloridos 
para patch colagem (20cm), 01 novelo de lã para tapeçaria, 01 caixa de alfinete nº 32, 01 
cola de tecido. 

01 unidade Jogo pedagógico identificado com o nome do aluno. 

01 unidade Livro de literatura infantil a ser adquirido na Feira do Livro. 

03 unidades Folhas de E.V.A 

05 unidades Cartelas de adesivos (diversificadas. Menos super-heróis e princesas) 

 
 

 
 

 
 
 

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. 

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). 

http://www.livrofacil.net/colegioclass/293/centenario-metodista/8545/nivel-v/

