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LISTA DE MATERIAIS 2019 

 

G4 Educação Infantil  

 

Materiais 
2 Lápis grafite 2B (triangular) 

1 Caderno espiral para desenho 100 folhas, capa dura (sem margem) – para uso em sala de aula 

1 Caderno universitário brochura capa dura azul 50 folhas 

3 Canetas para retropojetor ponta grossa (cores variadas) 

2 Canetas pretas Soft Point  ponta porosa Faber Castell ou Paper Mate Flair M 

6 Colas bastão 20g (Pritt)  

1 Tubo de cola branca 110g (Tenaz) 

1 Tubo de cola Cascorez 500g 

1 Estojo de lápis de cor aquarelável – Faber Castell  12 cores ou mais 

1 Estojo de canetinhas hidrocor finas 12 cores 

2 Estojos de canetinhas hidrocor grossas 12 cores (Compactor, Faber Castell ou Acrilex) 

1 Estojo de giz de cera curto triangular 12 cores 

1 Caixa de giz pastel 12 cores ou mais 

3 Blocos de papel Canson A3 – 120g – branco ou creme 

1 Bloco de papel Canson A3 – 120g/m2  -  8 cores 

6 Folhas de Cartolina ( 2 brancas, 4 de cores variadas) 

2 Folhas de papel crepom (amarelo, vermelho, verde, laranja, rosa ou roxo) 

3 Folhas de papel espelho (cores variadas) 

3 Folhas de papel celofane (cores claras) 

4 Folhas de lixas (cores e espessuras variadas) 

5 Folhas de papel cartão (cores variadas) 

6 Folhas de color set (cores variadas) 

2 Folhas de papel camurça (cores variadas) 

2 Folhas de papel de seda (cores variadas) 

200 Folhas de papel sulfite  brancas A4 

100 Folhas de papel sulfite coloridas A4 

50 Folhas de papel sulfite branca tamanho A3 

2 Blocos Criativos  120g (325x235mm) – 8 cores Romitec 

2 Pacotes de Lumi Paper (tamanho A4) 

1 Metro de tecido estampado de algodão (estampa ao gosto da criança) 

1 Pasta polionda com alça A4 vermelha 

3 Pastas plásticas fecho mola  (1 vermelho, 1 azul, 1 transparente) 

1 Prancheta tamanho A4 

3 Pincéis redondos tamanhos variados (nºs 18,20,22,24) 

1 Brochinha para pintura  

1 Rolinho de espuma para pintura (10 cm) 

4 Potes de tinta guache 250ml: branco, verde claro, azul e vermelho de preferência (Acrilex) 

1 Caixa de cola plástica Plasticolor (6 cores) 

3 Potes de anilina  em pó ou líquida ( vermelha, azul, amarela, verde ou rosa de preferência) 

5 Potes grandes de massa para modelar (cores a escolher) – Soft Acrilex 

Não aceitaremos papel 
enrolado. Favor enviar as 

folhas abertas. Não é 
necessário identificar cada 

folha 
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2 Rolos pequenos  de durex coloridos  

1 Rolo grande de durex - 2cm  

2 Rolos grande de durex largo – 4cm  

1 Rolo de fita crepe 4cm 

1 Rolo de fita crepe 2cm 

1 Rolo pequeno de barbante colorido 

1 Novelo de lã  (cor à sua escolha) 

200g de lantejoulas coloridas (4mm ou 6mm) 

1 Frasco ou pacotinho de gliter 

2 Pacotes (50g cada) de contas tererê (cores variadas) 

1 Caixa de palitos de dente  

1 Tesoura sem ponta Mundial ponto vermelho 

1 Caixa de lenço de papel 

1 Camiseta média (P de adulto), com o nome da criança, para ser usada por cima do uniforme, 
nas atividades de ateliê 

1 Toalhinha para apoiar o lanche ( deverá vir dentro da lancheira, diariamente) 

1 Kit de brinquedos de areia (balde, pás, forminhas, peneira, carrinhos...) 

1 Kit de brinquedos de massinha (carretilha, forminhas de biscoitos, faquinha, rolo pequeno) 

1 Esponja macia 

ARTES -  Obs: SERÁ COBRADA UMA TAXA PARA MATERIAL COLETIVO E REPOSIÇÃO 

Obs: os papéis devem ser entregues abertos, com o nome do aluno na embalagem ( e não 
um a um – uso coletivo)  

 
INFORMAÇÕES 

 
- Entrega do material: 22 e 23 de janeiro de 2019. 
 
- A agenda será fornecida pela Escola no início das aulas. 
 
- Todo material deverá ser identificado com o nome do aluno.  
 
- Asa folhas de papel deverão ser entregues abertas. (Não identificar cada 

folha, apenas indicação geral).  

 

- Os alunos precisarão usar diariamente uma lancheira e uma mochila que 

deverá conter: a agenda do aluno, agasalho e uma troca de roupa (em um 

saquinho de tecido identificado com o nome do aluno, camiseta, calça ou 

bermuda, calcinha ou cueca, um par de meias) que transportará diariamente – 

O uniforme completo é de uso obrigatório, e também deve ser identificado com 

o nome do aluno. * Sugestão : bordar o nome.  

 

- O aluno deve ter um sua mochila diariamente um “Kit escovação” (escova e 

pasta de dente).  
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