
 
 
 

NÍVEL V EDUCAÇÃO INFANTIL  
 

 

  

Quantidade 

  

  

Material 

  

Utilização do material 

01 Livro 
Literatura: Dona baratinha – editora: FTD 

  

Suporte para literatura 

100 folhas  
Sulfite A4 Branco –Gramatura 75g Suporte para Desenho e 

Pintura 

01 Gibi 
Gibi Infantil – para ficar em sala de aula 

 

Apoio e estimulo a leitura 

01 caderno 
Caderno de linguagem Meu Primeiro Caderno – 40 

folhas – capa dura – formato 190x248 mm  

Escrita 

01 caderno 
Caderno de matemática Meu Primeiro Caderno – 

40 folhas – capa dura – formato 190X248 mm  

Escrita 

01 
Pasta com elástico Polionda, fina e transparente 

01 lancheira 

Envio das atividades de casa 

04 Envelopes (ofício 260mm x 360mm) BRANCOS Arquivo de atividades 

01 
Estojo para lápis Armazenar Lápis e estimulo a 

independência do aluno 

01 caixa  Lápis de cor jumbo triangular Desenho e Pintura 

01 caixa Giz pastel, com 12 cores. Desenho e pintura 

02   Jogos de alfabeto móvel Suporte para escrita 

01 
Apontador com coletor Manutenção dos lápis 

apontados 

03 lápis Grafite triangular de espessura regular.  Escrita 

02 Borrachas Escrita 

01  Pincel nº 18 Pintura 



 
01 Tesoura inox escolar, sem ponta. Recorte 

01 tubo Cola líquida 110g  Colagem 

02 tubos Cola bastão 40g Colagem 

02 colas Coloridas 23g – qualquer cor Pintura 

02 blocos  Papel criativo colorido (A4 gramatura 180) Recorte e colagem 

01 bloco 
Papel canson Suporte para pintura e 

colagem 

01  
Lixa grossa para madeira. Suporte para desenho e 

pintura 

01 pote Massa de modelar 500g Modelagem 

1 pacote Massa de biscuit 90g (cores a escolher) Modelagem 

01 pote Lantejoulas Nº10 Colagem 

02 potes 
Lantejoulas decoradas grandes (1 de lua e 1 de 

flor) 

Colagem 

01 pacote 
Palito de sorvete (cru)  Suporte para modelagem e 

motricidade 

01 tubo 
Cola gliter 35g 

 

Pintura 

01 folha 
 E.V.A com glitter (exceto roxo/lilás) Suporte para decoração e 

estímulo tátil 

02folhas 
Papel crepom (1 Verde e 1 amarelo) Rasgadura e exploração de 

cores 

03 folhas 

 EVA grande (uma de cada cor, exceto preto e 

cinza) 

 

Suporte para decoração e 

estímulo tátil 

02 folhas 
Cartolina branca 

 

Suporte para pintura 

01 novelo 
 Lã (amarelo) 

 

Colagem e motricidade 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 

▪ Todo material deve ser simples (colar etiqueta de identificação) 
▪ Os materiais da lista devem ser repostos, se necessário, durante o ano. 
▪ Durante o ano poderão ser solicitados materiais para o desenvolvimento dos projetos pedagógicos da turma, 

inclusive taxa para saídas de estudo. 
▪ Os alunos deverão trazer dois conjuntos de roupa, diariamente em sua mochila (camiseta, calça, 

calcinha/cueca, meia e um calçado). 
▪ Artigos de higiene pessoal que o aluno utilize como: fralda (03), lenço umedecido, pomada para assadura, 2 

sacolas plástica para guardar as roupas sujas e 1 escova ou pente para cabelo deverão ser enviados 
diariamente na mochila do aluno, seguindo as recomendações da professora e ser repostos quando 
necessário. 

▪ Uniforme: todas as peças do uniforme devem ser marcadas com caneta própria para tecido ou bordado com 
o nome do aluno e nível de ensino. 

▪ Reunião de pais/ responsáveis pelo estudante e entrega dos materiais será no dia 04/02/2019 às 13h30 em 
Sala de aula  

▪ Início das atividades pedagógicas com alunos será no dia 06/02/2019. Neste dia a aula na Educação Infantil será 
até às 15 h 

▪ No dia 07/02/2019 – Aula em horário normal na Educação Infantil das 13h às 17h15 
▪ O horário de adaptação dos estudantes caso necessário será combinado na reunião de pais 
▪ O horário de abertura do estacionamento para a saída dos alunos da Educação Infantil é 17h10 

 

01 cartela 
Strass adesiva Suporte para decoração e 

estímulo tátil 

01 metro 
 T.N.T (azul, marrom ou branco) Suporte para pintura e 

decoração 

01 

Brinquedo ou jogo Pedagógico (Dominó, Jogo da 

memória, pega varetas, jogos com vogais, 

alfabeto, números, quebra cabeça, jogos de 

tabuleiro) 

Suporte para interação e 

socialização 

01 
Camiseta grande para Arte Suporte para momentos de 

pintura 

01 
Pote de sorvete (vazio) Organização do alfabeto 

móvel 

02  Revista usada  Recorte 

01 Lancheira  Armazenamento do lanche 

01 Garrafinha de água (Squeeze) com nome 
 

01 embalagem Lenço umedecido  



 
A entrega dos kits de uniforme será realizada entre os dias 30/jan a 01/fev no Colégio. 

 


