
      LISTA DE MATERIAL 2019 
 Infantil IV – Educação Infantil 

 

 

 

 

 

 

 MATERIAL PESSOAL 

1 Agenda personalizada do Colégio 

1 Estojo com duas repartições 

1 Caixa de lápis de cor, triangular, JUMBO 24 cores (pref. Maped/ Faber Castell) 

1 Apontador jumbo (pref. Maped/ Faber Castell) – para o lápis de cor 

4 Lápis preto triangular * 

1 Apontador – para lápis de escrever 

3 Borrachas macias * 

4 Colas bastão 20g. (pref. Pritt/ Acrilex/ Faber Castell)* 

1 Tesoura sem ponta com nome  

1 Pasta fina com elástico (preta- de plástico transparente) 

1 Mochila (para colocar agenda e troca) – (não é permitido o uso de mochilas com rodinhas). 

1 Lancheira – contendo uma garrafinha de água e toalhinha (trocar diariamente) 

* Os itens reservas ficarão dentro da caixa organizadora. 

 MATERIAL INDIVIDUAL 

1 Jogo de hidrocor (JUMBO) 12 cores (pref. Maped/ Faber Castell) 

1 Pincel chato com cabo longo n°16 

1 Camiseta BRANCA - tamanho “P” ADULTO para aulas de artes. 

1 Plástico grosso flexível para forrar a mesa (60x90cm) 

1 Rolinho de pintura – 4cm 

2 Tubos de cola branca – 110gr. 

1 Pano para limpar pincel tipo flanela. 

1 Caixa de giz de cera curto– 12/15 cores  

1 Caixa de cola colorida - 6 cores 

1 Caixa de Pintura a dedo- 6 cores 

1 Pasta com elástico de 30mm (vermelha de plástico transparente) 

1 Pasta catálogo 50 plásticos (vermelha) 

1 Pasta papelão vermelha- 2 furos com trilho 

1 Caderno de linguagem capa dura 70g/m –Tilibra Kids – Brochura – 40 folhas – Tamanho: 187x245mm 

1 Caixa organizadora incolor com tampa- 8,4 L/ 8,6 L – (12x40x26cm) - para guardar os materiais individuais. 
(indicação: marca CONTAINER ou SANREMO). 
*Para melhor organização dos armários, não serão aceitas caixas de tamanho maior que o solicitado. 

2 Telas de pintura 16x22 

1  Avental branco de tecido e manga longa para uso no laboratório 
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 MATERIAL COLETIVO 
2 Blocos papel Canson A3 – 140g/m² (20 folhas) 

1 Bloco papel Canson A4 – 140g/m² (20 folhas) 

2 Sacos Plásticos A3 – OFÍCIO c/ 4 furos. 

5 Envelopes comerciais –BRANCO - 114x162 

1 Folhas de etiquetas adesivas A4 25,4x66 7 MM 30 por folha 

1 Revista para recorte 

1 Esponja  

1 Pote de massinha (pref. UTI-GUTi/ GROW/ ESTRELA)500gr. 

1 Caixa Massa de Modelar- 12 cores 

2 Potes de tinta guache- 250ml (BRANCO/PRETO) (pref. Marca Acrilex) 

50 Palitos de sorvete 

4 Pacotes pequenos de lantejoula – dourado 

4 Potes pequenos de brocal - dourado 

10 Botões – pequeno e médio 

1 Caixa de fósforo 

1 Rolo de fita adesiva – vermelho 12x10 

1 Fita crepe larga 48x50 

10 Bandejas de isopor 

1 Fita adesiva transparente larga 45x45 

2 Lixa d´água 

1 Pré papel cor dobradura e origami 120g/m2  - 24 folhas (pref. Filipinho) 

1 Papel Canson colorido  ( pref. criativo cards) 120 g/m- 24 folhas 

1 Papel dobradura bicolor - 60 folhas (pref. Orimania) 

4 Caixas de lenço c/ 50 lenços 14,2cm x 21,2cm 

10 Pratinhos descartáveis (PAPELÃO) 

1 Massa cerâmica Acrilex 

3 Sacos plásticos A4 ofício com furos 

2 Refis de cola quente fino 

2 Refis de cola quente grosso 

 Pedaços de tecidos  

1 Massa adesiva para fixação de papéis Multi Tack Pritt Henkel 35 gr. 

1 Cotonete caixa – 75 unidades 

1 Brinquedo para brincadeira simbólica (sugestões): boneca /salão de beleza/jogo de panelas/ ferramentas / 
carrinhos / heróis / dinossauros/ bichos. 

1 Jogo pedagógico de alfabetização: números, letras, palavras, alfabeto e outros. 

1 Livro de História Infantil (usado em boas condições). 
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1. APOSTILA ANGLO 

Infantil 4  – CADERNOS 1, 2, 3, 4 

2. LIVROS PARADIDÁTICOS.  
*Os livros paradidáticos serão entregues junto com as apostilas. 

 

 

 As apostilas serão vendidas pela livraria Livro Fácil. 

 Valor: R$734,13 

 www.livrofacil.net – Código de acesso: ideallf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observações: 

 Dias 29 e 30 de janeiro adaptação de alunos novos. 

 Início das aulas 31/01/2019. 

 Todo material deverá estar identificado. 

 Ao longo do ano pediremos outros materiais para atividades específicas em aula; 

 Os materiais deverão ser entregues do dia 21/01 ao 24/01 no horário das 7h00 

às 18h00; 

 Para evitar o desperdício é importante que todos os materiais solicitados sejam 

de boa qualidade, ficando a escolha das marcas a critério dos senhores 

responsáveis. 

 Lápis, Borrachas e Colas bastão reservas, serão deixados na Caixa Organizadora. 

 Materiais do estojo deverão ser repostos sempre que necessário; 

 

 


