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INFANTIL IV - LISTA DE MATERIAIS – 2021 

   
 

 

USO DIÁRIO PARA FICAR NA ESCOLA 

1 Mochila que deve conter: 03 Caixas de Lenço de Papel; 

Agenda escolar; 01 Brinquedo Pedagógico (de acordo com a idade da criança); 
Trocas de roupas suficientes para o dia; 
01 Saquinho ou Sacolinha para roupas sujas; 

01 Livro Infantil; 

01 Repelente; Alunos do Período Integral: Para o soninho 
01 Travesseiro com fronha, Lençol para forrar e um para 
cobrir (se necessário) e uma manta para os dias mais frios;* 
*Enviar na segunda-feira e será devolvido na sexta-feira. 

01 Escova de dente com protetor;  
01 Creme dental; 
01 Toalha de mão;  

OUTROS MATERIAIS – PEDAGÓGICOS 
01 Estojo com 3 partes; 
01 Caixa de canetas hidrocor, com 12 cores, jumbo, ponta grossa; (Nomear todas as canetas.) 
01 Caixa de lápis de cor, com 12 cores, jumbo; (Nomear todos os lápis.) 
01 Caixa de giz de cera grosso, com 12 cores; (Nomear todos os gizes) 
02 Caixas de massa de modelar, de amido, com 12 cores; 01 pote pequeno de lantejoula; 
02 Tubos de cola branca grande; 01 pote pequeno de glitter; 
01 Cola colorida; 02 Lápis grafite n° 02; Nomear. 
200 Folhas de sulfite A4; 02 Borrachas brancas macias; Nomear. 
03 Envelopes pardos A3; 01 Tesoura pequena, de inox, sem ponta, Nomear. 
01 Folha papel camurça, na cor verde; 01 Pote de guache grande; cor marrom. 
01 Folhas papel kraft; 01 Pincel chato n° 10; 
01 Folha papel laminado, na cor vermelho; 01 Pincel chato n° 20; 
02 Folhas color set, na cor amarela; 01 Pincel rolo; 
02 Folhas E.V.A. 01 Camiseta usada para as pinturas ou avental; 
01 Folha E.V.A com estampado; 02 Refis de cola quente - fina; 
01 Folha de papel crepom, na cor verde;  
02 Folhas papel cartão.  

AVISOS IMPORTANTES: 
* Todo Material de uso pessoal deverá ser identificado com o nome completo da criança.  
* O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto sempre que terminar. 
* Nomear todas as peças do uniforme e os demais pertences enviados à escola. 
 

Esta lista de material deve ser entregue do dia 05 ao dia 13/01/2021. 
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