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                                            LISTA DE MATERIAIS DIDÁTICOS – 2021 
 

                                Turma INFANTIL V – Educação Infantil – Alunos Veteranos 

 
 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

 Dia 08/02 início do ano letivo; 

 Colocar o nome da criança nos materiais escolares, uniforme escolar e calçados; 

 Para segurança das crianças, em todos os brinquedos, deve constar o selo do INMETRO; 

 Os alunos deverão vir uniformizados desde o primeiro dia de aula com uniforme padrão do colégio. 
 
ENTREGA DOS MATERIAIS 
 

 Local: sala de aula de seu filho(a); 

 Data: 05/02 – Das 13h15 às 17h. 
 
HORÁRIOS 
 

 Horário para período integral: 07h às 19h;  

 Horário de aula período vespertino: 13h15 às 17h30; 

 Horário para período vespertino estendido: 13h15 às 19h; 
Obs.: No período vespertino o portão abre às 12h45 e fecha às 13h15. 

 
 

QUANTIDADE  MATERIAL ESCOLAR  

01 Penal  

01 Apontador para lápis com depósito 

02 Lápis de escrever 

02 Borrachas 

01 Caixa de EcoGiz de cera (12 cores) 

01 Caixa de EcoLápis de cor Caras & Cores (24 cores + 3) 

01 Caneta marcadora para tecido 

01 Caneta marcadora permanente colorida 1.0 (ponta média) 

01 Estojo de canetinha hidrocor de espessura grossa, lavável (12 cores) 

01 Tubo de cola escolar em bastão, 40 g 

01 Cola instantânea ( tek bond, super bond....) 

01 Caixa de massa de modelar Caras & Cores (6 cores) 

02 Massas de modelar atóxica Soft, 500 g 

01 Pacote de massa de E.V.A para artesanato 

01 Pote de gliter 5g 

01 Caixa cola colorida 

01 Cola gliter 35g 

01 Pote de Tinta dimensional relevo 3D, 35 ml 

01 Tinta guache, 250 g 

02 Potes de tinta para artesanato fosca látex PVA base água de 37 ml 

01 Pincel cabo longo, formato chato e espessura fina nº 10 
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01 Rolinho para pintura 4 cm 

01 Tela para pintura 20 x 30 cm 

03 Metros de fita mimosa, 0,7 mm 

01 Argila escolar branca 

01 Caixa carvão vegetal (para desenho artístico) 

01 Lixa d’água preta 

01 Folha de papel duplex 48 x 66cm 

01 Folha de papel cartão 48 x 66cm 

01 Metro de papel contact transparente 

02 Folha de EVA 40 x 48cm 

01 Caderno grande brochura 60 folhas capa dura 

01 Caderno grande brochura 46 folhas capa dura 

25 Folhas de cartolina branca em tamanho A4 

25 Folhas de cartolina branca em tamanho A3 

25 Folhas de cartolina colorida em tamanho A4 

01 Pacote de papel criativo colorido nas duas faces em tamanho A4, 32 folhas, 80 g/m² (8 
cores)  

01 Tesoura  sem ponta (Tramontina ou mundial) 

01 Lâmina de retroprojetor 

05 Espirais pretos 14mm 

05 Capas para encadernação A4 cristal 

05 Capas para encadernação A4 preta  

01 Camiseta branca nova do tamanho do aluno – (para comemoração do aniversário) 

01 Camiseta usada, tamanho P adulto (para proteger a roupa no momento da pintura) 

01 Brinquedo de encaixe 

01 Boneca e/ou carrinho 

01 Livro de literatura infantil: SUGESTÕES DE AUTORES - Ruth Rocha, Ana Maria Machado, 
Sylvia Orthof, Sonia Junqueira, Aline De Pétigny. (De acordo com a faixa etária) 

 Observação: 1 Penal completo para realizar as tarefas de casa contendo: lápis de 
escrever, apontador, borracha , cola, tesoura, lápis de cor e outros. (Este item deve 
permanecer em casa) 

HIGIENE PESSOAL 

02 Pacotes de toalha umedecida (espessura grossa) 

01 Caixa de lenço de papel 

01 Caixa multiuso de plástico e com tampa 12L (25x37x18cm) 

01 Caneca de plástico (sem tampa) 

01 Rolinho de saco plástico transparente 

 

 

 No decorrer do ano letivo, a professora poderá sugerir a coleta de alguns materiais em desuso 

para o desenvolvimento de situações de aprendizagem específicas de sua turma. 

 

 

 Obs.: Caso você já tenha trazido algum destes itens para a escola em 2020 e seu (sua) filho (a) 
não tenha feito o uso ou recebido de volta na sacola do dia das crianças ou em forma de atividade 
(Portifólio), não será necessário trazer novamente. 
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