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MATERIAL PESSOAL 
1 Estojo com duas repartições 

1 Caixa de lápis de cor, triangular, JUMBO 12 cores (pref. Maped/ Faber Castell) 

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

5 Lápis preto triangular * 

1 Apontador – para lápis de escrever 

4 Borrachas macias * 

5 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) – sugerimos o uso de mochilas sem 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 Rolinho de pintura – 4cm 

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

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

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 Caixa de cola gliter - 6 cores (Sugestão: Acrilex) 

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

5  Sacos plásticos A3 – OFÍCIO C/ 4 FUROS 

5 Sacos plásticos A4 – OFÍCIO C/ 4 FUROS 

2 Tela de pintura 16x22 

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. 

MATERIAL  
1 Bloco papel Canson A3 – 140g/m² (20 folhas) 

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

1 Bloco de papel Canson colorido A3 

1 Bloco de papel Ecocores Criativo 

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

1 Caixa de massa de modelar 6 cores ( Sugestão Acrilex) 

3 Caixas de lenços descartáveis- com 50 lenços 

12 Pratos descartáveis de papelão branco e sem estampa 

1 Pacote de lenço umedecido 
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No decorrer do ano de 2022, alguns materiais serão solicitados, 

conforme propostas pedagógicas. 

Livros e apostilas: 

 

 

 

 

 

 

 

1 Jogo pedagógico adequado à faixa etária 

1 Livro de história adequado à faixa etária- caixa alta 

1 Pacote pequeno de algodão 

1 Pote de areia mágica 200g (Sugestão: Acrilex) 

1 Pasta preta de plástico com trilho 

50 Palitos de sorvete 

1. APOSTILA ANGLO: Infantil III – CADERNOS 1, 2, 3, 4 
As apostilas serão vendidas em um Stand no Colégio Ideal, a partir de 10/01/2022. 
Valor: R$ 779,95 – em até 06 vezes no cartão de crédito. 

2. Projeto de Vida e atitude empreendedora. Educação Infantil 4 anos.  
Autor: Léo Fraiman. 
Editora: FTD - ISBN 7908439303897 

     Paradidáticos 
3. O que faz seu coração cantar? 

Autor: Juliana Matos. 
Editora: FTD - ISBN 978-65-86833-03-4 

4. A Lagarta Comilona.  
Autor: Sheridan Cain e Jack Tickle. 
Editora: Ciranda Cultural - ISBN 978-85-380-4553-3 

Sugerimos que a compra dos livros de empreendedorismo e paradidáticos, seja feita através da Livraria 

Itagyba – site www.itagyba.com.br  ou WhatsApp (11)98415-3075. 
Código de acesso VLS5248. 

Observações: 

• 27/01 e 28/01/22 – Adaptação para novos alunos. 

• 31/01/22 – Início das aulas. 

• O uso do uniforme será exigido a partir do 1º dia de aula.  

• Todo material deverá estar identificado. 

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

• 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. 

 

 

http://www.itagyba.com.br/

