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LISTA DE MATERIAIS 2019 
 

G5 Educação Infantil 
 

                                 Materiais 

1 Apontador com depósito 

3 Lápis grafite 2B triangular 

1 Borracha 

1 Caderno brochura universitário capa dura azul 50 folhas (Alunos  que foram do G4 na EGV, darão 

continuidade no G5 ao caderno de leitura)          

1 Caderno de desenho grande com espiral capa dura (100 folhas  sem margem e sem papel de seda) 

3 Canetas para retroprojetor ou marcador permanente Faber Castell (cor variada, sendo uma preta) 

3 Canetas Faber Castell (Soft Point ponta grossa preta) 

1 Caixa de giz de cera 12 cores triangular, curto 

1 Caixa de lápis de cor longos 12 cores triangular – Faber castell 

1 Caixa de giz pastel  12 cores ou mais 

1 Caixa de tinta plástica 6 cores 

7 Colas  bastão Pritt  20g 

3 Tubos de cola  110g – Tenaz ou Cascorex 

1 Tubo de cola de 500g 

3 Estojos com zíper (um para organizar materiais tais como: lápis grafite, borracha, lápis de cor e 

apontador e os outros dois para organizar canetinhas e giz de cera) 

1 Estojo de canetinhas hidrocor 12 cores, finas 

1 Estojo de canetinhas hidrocor 12 cores, grossas 

2 Blocos de papel canson formato A4 

2 Blocos de papel canson formato A3 

2 Blocos Criativo 120g (325x235mm) – 8 cores Romitec A4 

2 Blocos Criativo 120g (325x235mm) – 8 cores Romitec A3 

2 Folhas de papel de seda  cores variadas 

1 folha de  papel crepom qualquer cor  

1 Pacote de papel lumi paper A4  

2 Folhas de papel espelho cores variadas 

1 Folha de papel celofane colorida 

2 Folhas de lixa de diferentes espessuras e cores 

2 Folhas de papel camurça cores variadas 

2 Folhas de papel laminado cores variadas  

5 Folhas de papel cartão cores variadas 

Não aceitaremos papel 
enrolado. Favor enviar as 

folhas abertas. Não é 
necessário identificar cada 

folha 
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100 Folhas de papel sulfite coloridas A4 

200 Folhas de papel  sulfite  branca A4 

6 Folhas de color set  cores variadas 

2 Frascos de lantejoulas tamanhos e cores variadas 

1 Pacote de 200 gramas de miçangas plásticas  grandes tipo tererê 

1 Pacote de palito de churrasco  

1 Estojo de lápis aquarelável 12 cores  

1 Metro de tecido Morim Branco 

1 Pasta com alça polionda A4  vermelha para lição de casa 

4 Pastas plásticas fecho mola-1 vermelha,1 azul, 1 transparente, 1 verde (reaproveitar do ano anterior) 

2 Frascos de anilina em pó ou líquida qualquer cor 

1 Rolinho pequeno para pintura  

3 Potes de massinha para modelar 500g qualquer cor (preferencialmente Utiguti ou Soft Acrilex) 

4 Potes de tinta guache 250ml (cores verde escuro, amarelo,branco e azul escuro) 

1 Prancheta grande  (somente para alunos novos ) 

1 Tesoura sem ponta Mundial Ponto Vermelho  

1 Caixa de  papelão ou plástico resistente onde possa ser guardado  os materiais de uso pessoal 

como: estojo, canetinhas e giz de cera – sugestão de tamanho 30x18x13 cm 

1 Kit brinquedo de areia – baldem, pá, peneira, carrinho  etc...) 

1 Kit brinquedo massinha  

1 Esponja pequena macia 

1 Camiseta (média ou P de adulto), como nome da criança, para ser usada nas atividades de pintura 

1 Toalha plástica de 2m x 2m 

1 Rolo pequeno de barbante colorido 

1 Rolo de durex colorido 

3 Rolos de fita crepe larga – 2 a 4 cm 

2 Rolos de durex largo 2cm  

1 Pincel chato nº 22 

1 Estojo de tinta aquarela 12 cores (preferencialmente Faber castell) 

2 Pincéis redondos nº 14 e 24 

2 Frascos de gliter 

20 Saquinhos plásticos de 4 furos para atividades 

1 Lápis de pintura facial 

1 Caixa de lenço de papel 

1 Toalhinha para apoiar o lanche  (deve vir na lancheira diariamente) 

ARTES  - OBS: SERÁ COBRADA UMA TAXA PARA MATERIAL COLETIVO 

Sugestão aos pais: Sugerimos que o aluno tenha em casa um estojo para realização de suas 

lições de casa contendo: 1 lápis grafite, 1 borracha, 1 apontador, 1 caneta preta ponta  grossa 

soft point e 1 estojo de lápis de cor (12 cores). 
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INFORMAÇÕES 
  
  - Entrega do material: 22 e 23 de janeiro de 2019. 
 
-  A agenda será fornecida pela Escola no início das aulas e deverá permanecer na mochila. 
 

- Todo material deverá ser identificado com o nome do aluno. 
 

- As folhas de papel deverão ser entregues abertas. (Não é necessário identificar cada 
folha). 
 

- Os alunos precisarão usar diariamente lancheira e uma mochila que deverá conter: uma troca 
de roupa (em um saquinho de tecido identificado com o nome do aluno, camiseta, calça ou 
bermuda, calcinha ou cueca e um par de meias). 
 

- 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 em sua mochila diariamente um “Kit escovação” (escova e pasta de 

dente). 
 

- O aluno deve ter em sua lancheira diariamente 1 toalhinha para apoiar seu lanche.
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