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MATERIAL ESCOLAR – 2021 - EDUCAÇÃO INFANTIL – TURMA: INFANTIL IV ( 4 anos)  
 

 1 lápis de escrever (jumbo)  

 1 apontador (para lápis jumbo)  

 1 borracha  

 1 caixa de lápis de cor Jumbo triangular - 12 cores 

 2 caixas de massinha de modelar com 12 cores 

 1 caixa de tinta poster colors  

 1 pote de 250ml de tinta guache 

 1 caixas de giz de cera (grande e grosso – 12 cores) 

 1 tubo de cola (grande) 

 1 jogo de canetinhas – 12 cores (grossa)  

 1 pincel grosso (nº 14)  

 1 pasta de elástico  com NOME ( PVC – cor lisa) 

 1 tesoura sem ponta (simples, sem ser de bichinho)  

 1 rolo de Fita Crepe 18mmx50m  

 1 caneta colorida de retroprojetor – COM PONTA GROSSA 

 2 plásticos para pasta (grosso) 

Papéis:  

 1 pacote de papel criativo fluorescente 

 2 folhas de papel pardo  

 2 folhas de cartolina branca 

 2  folhas de papel cartão (cores variadas)  

 2 folhas de papel  color set estampado ( da mesma estampa os 4) 

 1 pacote com 50 de papel sulfite colorido A4 

 2 folhas de plásticos para plastificação – Polaseal – tamanho A4 – espessura: 125 micras  

 4 folhas de papel fotográfico  

Materiais não comercializados em papelarias ou livrarias: 

 1 bambolê (c/ nome do estudante) 

 1 bola de plástico (dente de leite)  c/ nome 

 1 brinquedo – kit profissão ( faz-de-conta, médico, ferramentas ou outros da preferência) 

 1 pacote de lenços umedecidos 

 1 funil grande 

 1 bandeja de plástico branca (funda) 

Materiais para Artes: 

 1 camiseta adulto usada (para Artes) 

 1 borrifador de água grande 

 

IMPORTANTE: 
 

1. As listas de todas as turmas foram modificadas: reduzimos ao máximo a quantidade de materiais e procuramos solicitar os materiais 
apenas a partir do inicio do ensino híbrido. Em alguns casos, a professora vai deixar para fazer solicitações de materiais que foram retirados 
da lista no 2º semestre ou apenas quando for utilizar. 
 
2. - UM LIVRO LITERÁRIO SERÁ SOLICITADO AO LONGO DO ANO. (Indicação da professora) 
 
3. Os itens da lista de materiais escolares poderão ser adquiridos em papelarias e livrarias escolhidas pelos pais e/ou responsáveis. Todos os 
materiais divulgados nesta lista são de uso individual e pedagógico e, portanto, deverão ser etiquetados. As sobras serão devolvidas aos 
estudantes no final do ano letivo. 
 
4. Em caso de necessidade, a reposição de materiais da lista será solicitada pela professora. 
 
5. O (A) ESTUDANTE DEVERÁ TRAZER 01 SACOLINHA HIGIÊNICA CONTENDO:  1 toalhinha, 1 creme dental e 1 escova de dente. Na mochila, 
um pacote de lenços umedecidos, uma troca de roupa para eventualidades e na lancheira, sempre colocar uma toalhinha e 1 garrafinha de 
plástico para água. 
 
6. UNIFORME:  É de uso diário e obrigatório. Cabe à família o acompanhamento para que isto aconteça. 
 
7. ENTREGA DOS MATERIAS: Os materiais deverão ser entregues  na escola, nos dias  e horários estipulados pela escola, para evitar 
aglomeração de pessoas. Consideramos que as famílias que possuem mais de um estudante matriculado em outras séries, poderão trazer 
todos em apenas um dia. 

 
 


