
Lista de Material 2018- Educação Infantil – 5 anos 
 

 
 
 

1.  Material Individual 
 

Solicitamos que todos os materiais sejam devidamente identificados com o nome do 

aluno, inclusive lápis e borracha. Alguns materiais relacionados serão guardados pela 

professora da sala que os distribuirá somente quando necessário. 

O aluno deve trazer sempre os demais materiais para as aulas, pois não será permitido 
o 

 

empréstimo. 
 

1 Apontador com depósito  

6 Lápis pretos triangular  

2 Borrachas brancas macias  

1 Tesoura sem ponta  

2 Cadernos brochurão (96 folhas) capa dura etiquetados com nome- Amarelo 

1 Pasta grampo trilho Romeu e Julieta papel cartão - Amarela 

1 Jogo de canetinhas hidrocor ponta grossa  

1 Caixa de lápis de cor 24 cores triangular  

1 Caixa de giz de cera grosso 15 cores  triangular 

2 Potes de massinha de modelar  

1 Caixa de cola colorida 

1 Caixa de cola gliter 

 2 Potes de guache 250 ml. (cores  variadas) boa  qualidade. 

1 Bambolê  

1 Pacote prendedor de roupa  

1 Pote de sorvete (VAZIO COM TAMPA) 

1 Esponja macia 

1 Avental  

3 Tubos de cola bastão grande 

1 Pasta plástica com elástico na cor Amarela 

1 Pasta preta com 50 plásticos 

1 Tubo de cola tenaz grande 

1 Pacote de palitos de sorvete (200 unidades) 

1 Pacote de palitos de churrasco 

1 Pacote de garfinhos de madeira 

1 Pacote de canudos plásticos  

1Rolo pequeno de barbante cor branca. 

1 Rolo de elastex                                                                                          



1 Pincel com cerdas macias (cabo vermelho) nas numerações Nº 14e 20.  

2 Durex coloridos (cores sortidas) 

5 Pacotes de lantejoulas (cores variadas) 

5 Pacotes de brocal (cores variadas) 

100 Folhas de sulfite colorido A4 (cores variadas) 

100 Folhas de sulfite branca A3 

1 Baldinho de areia 

1 Jogo pedagógico de acordo com à idade – grandes de plástico ou madeira –     

monta  tudo, super pinão, construção, engenheiro, quebra-cabeça, jogo de alfabeto. 

3 Revistas para recorte (Sugestão: Cláudia, Veja, Exame, Caras) para recorte 

2 Gibi da turma da Mônica 

2  Rolos de fita adesiva branca. 

10 folhas de papel Collor set ou cartão cores :  vermelhas, roxo, azul claro, rosa, 

amarelo 

1 Esmalte da cor preferida da mãe.  

1 Papel micro-ondulado 50x80  

1.2 Livros paradidáticos:  

• Os músicos de Bremen -  FTD 

• A laranja colorida – FTD 

• O jogo do vai e vem – FTD 

• Que planeta é esse - FTD 

 1.3 Higiene Pessoal 

1 Nécessaire 

1 Escova de dente com capinha 

1 Creme dental 

1 Toalha de mão com o nome da criança 

1 Garrafinha de água 

 

1.4.  Material a ser entregue na secretaria da escola 

500 fls de Sulfite A4 75G/M 

4 Folhas. De E.V.A estampados (de cores diferentes) 

5 Envelopes pardos A-4 

5 tubos de cola de silicone de 100ml (marca Jocca Office) 

2 Lixas pretas de parede 

1 Folha de papel celofane 

8 Folhas de papel pardo 



4 Folhas de papel crepom cores: azul, amarelo, vermelho e rosa 

1 Pacote de papel canson A4 gramatura de 224 g/m². 

Sucatas diversas (rolo de papel higiênico, potes de Danone, de Yakult, caixas 

de remédios de diferentes tamanhos, caixa de gelatina, de pasta de dente, etc) 

 

 

Observações  

Não serão permitidos cadernos universitários ou fichário para alunos até o 5° 

ano do Ensino 

 

Fundamental. 

Os materiais a serem entregues na Secretaria da Escola serão recebidos na 

2ª semana de janeiro, no horário comercial. 

 

Qualquer brinquedo só pode ser trazido á escola quando solicitados pela 

professora, através de bilhete. 

 

Celular  não  é  material  escolar,  portanto,  se  constatado  será  retido  pelos  

professores, funcionários e coordenação e devolvido apenas aos pais. 

 
Cada aluno deverá ter a sua garrafinha de água. 


