
 

LISTA DE MATERIAL PARA AQUISIÇÃO – ANO 2018 

Infantil 4 – Educação Infantil – Curso Regular 

 04 blocos de papel para desenho branco ou creme A3 140 g/m² com 20fls (tipo Canson) 

 04 blocos de papel para desenho branco ou creme A4 140 g/m² com 20fls (tipo Canson) 

 02 blocos de papel colorido criativo A3 80 g/m² 8 cores com 32 folhas (tipo Canson) 

 01 bloco de papel colorido criativo A4 80 g/m² 8 cores com 32 folhas (tipo Canson) 

 01 bloco de papel criativo colorido 120 g/m2 formato 325x235mm com 32 folhas (não fluorescente) 

 01 pacote de papel sulfite branco A4 75g/m2 com 100 folhas 

 05 folhas de papel vegetal A4 60 g/m2 (colocar na pasta) 

 02 folhas de acetato transparente A4 

 01 folha de papel camurça 40x60 cm qualquer cor – (Dobrar e colocar dentro da pasta A3) 

 01 folha de papel laminado 48x60 cm qualquer cor – (Dobrar e colocar dentro da pasta A3) 
 02 metros de papel contact transparente (para plastificar materiais de consulta, como: placa de nomes, cartazes e listas) 

 04 envelopes plásticos grossos 0,15 micras A4 com 4 furos  

 04 envelopes plásticos grossos 0,15 micras A3 com 4 furos  

 02 pastas envelope horizontal com botão A3 transparente (tipo Y.E.S.) 

 01 pasta de PVC com aba e elástico sem lombo formato Ofício (lisa) 

 01 caixa de lápis de cor com 12 cores 

 01 caixa de giz de cera curto com 15 cores (tipo curtom Jumbo Faber Castell) 

 01 caixa de giz pastel oleoso (oil pastels) – estojo com 12 cores (tipo Pentel) 

 01 caixa de canetas hidrográficas ponta média com 12 cores (não serve Jumbo) 

 01 caixa de tinta tempera guache em potes de 15 ml com 12 cores  

 01 kit de aquarelas em pastilhas - estojo com 12 cores (tipo Faber Castell)  

 03 canetas hidrográficas de ponta porosa média 1.0mm triangular – cor preta (tipo Faber Castell) 

 01 caneta para retroprojetor ou permanente (colorida) 

 03 lápis grafite triangular nº2 

 01 pote de nanquim preto 25ml (não serve bisnaga) 

 01 pote grande de massa de modelar 500g (tipo Uti Guti) 

 03 colas em bastão 40g (tipo Pritt) 

 02 colas líquidas brancas não tóxicas (110g) 

 01 unidade de fita adesiva colorida (durex) 

 01 tesoura sem ponta pequena (tipo Tramontina) 

 01 tesoura plástica para massinha (para treinar recorte) 

 01 pincel chato nº12 (Ref.: 815 Tigre) 

 01 pincel brochinha nº 0 (Ref.: 460 Condor) 

 01 borracha branca escolar 

 01 apontador com depósito 

 02 estojos grandes de tecido, de zíper, com 2 compartimentos (podem ser os do ano anterior) 

 01 crachá com prendedor (tipo jacaré) 

 100 palitos de sorvete coloridos com ponta arredondada 

 01 dado médio 

 01 mochila escolar média ou grande, de rodinhas, que caiba a pasta de PVC A4, de forma que o zíper não abra 
a mochila por inteiro repartindo-a em duas partes (é proibido o uso de malas tipo de viagem) 
Materiais não comercializados em papelarias ou livrarias: 

 01 Kit de Massinha com utensílios e ferramentas (Ex.: faca de plástico, rolinho, forminhas etc) 

 02 lixas d’água finas 80g (favor, não enrolar, nem escrever o nome da criança atrás) 

 01 camiseta tamanho P de adulto (para as atividades de Artes) 

 12 pregadores de roupa de madeira 

 01 revista usada 

 01 gibi          
Na Reunião de Pais Inicial serão solicitados: - 02 livros literários / paradidáticos. 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
- Os materiais deverão ser entregues à professora na Reunião de Pais do Início do ano.  
- Pedimos que não personalizem os materiais com adesivos ou outros. 
- Todos os itens da lista devem ser etiquetados com o nome em letra bastão (de FORMA) da criança, inclusive cada 
unidade dos materiais de uso individual como canetas, lápis e gizes.  
- Recomendamos que os materiais utilizados no ano anterior, que estejam em boas condições de uso, sejam 
reutilizados. 
 
 



 

A LISTA DE MATERIAIS A SEGUIR DEVE SER ADQUIRIDA SOMENTE PELOS ESTUDANTES QUE 

TAMBÉM, ESTÃO MATRICULADOS NO CURSO: 

 INTEGRAL OU SEMI-INTEGRAL 
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 01 Bloco de papel Canson A3 (branco ou creme) 

 01 Bloco de Papel Canson A4 (branco ou creme) 

 01 Bloco Criativo – 32 folhas (formato 325x235mm) 

 50 folhas de papel sulfite 

 04 envelopes plásticos com 4 furos - tamanho A4 (grosso: espessura 0,15mm) 
 04 envelopes plásticos com 4 furos - tamanho A3 (grosso: espessura 0,15mm) 
 02 Potes de massa de modelar (tipo Uti Guti – 150g cada) 
 01 Caixa de tinta plástica (tipo plasticor – 6 cores) 

 01 caixa de tinta tempera guache lavável (6cores-15ml) 

 01 caixa de giz de cera (12 cores) 

 01 Cola branca (110g) 

 01 tubo de cola bastão (90g) 

 01 pincel chato (nº 12) 

 Estojo aquarela 12 cores 

 01 tesoura pequena sem ponta 

 01 Lápis grafite nº 2 

 01 durex colorido 

 01 estojo de canetas hidrográficas ponta grossa (12 cores) 

 01 Caneta ponta porosa média 1.0mm - preta 

 2 metros de papel contact transparente 
 01 lixa d’água fina (80g) 

 01 Kit de utensílios para Massinha (rolinho, faca, forminhas, etc) 

 01 brinquedo (pode ser usado) Ex.: brinquedos de encaixe, quebra-cabeça, carrinhos, bonecas. 

 01 Camiseta Adulto (usada) para ser utilizada na aula de artes 

 01 rolo de pintura pequeno para pintura 

 01 livro Infantil capa dura (usado) 

 01 Pote raso quadrado com tampa – tipo Ziploc  

 Nécessaire com uma escova de dente, toalhinha e um creme dental  

OBS.: FAVOR ENTREGAR OS MATERIAIS DO INTEGRAL E SEMI-INTEGRAL, NO DIA DA REUNIÃO DE 
PAIS, EM SACOLAS SEPARADAS DOS MATERIAIS DO CURSO REGULAR. 

 

Todo o material divulgado nesta lista é de uso individual e, portanto, deverá ser ETIQUETADO.  
As sobras serão devolvidas aos estudantes no final do ano letivo. 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

LÍNGUA INGLESA  
CURSO INTEGRAL, SEMI-INTEGRAL E EXTRACURRICULAR 
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Material:  

 

Livro didático Cookie and Friends A.  

Autores: Vanessa Reilly & Kathryn Harper. Editora Oxford.  

ISBN: 9780194070010 (copiar este número para compras online) 
Obs.: Não comprar a edição PLUS.  

 
 O livro didático deverá ser levado para casa diariamente. 

 O uso do livro é imprescindível para o acompanhamento das aulas.  

 Não etiquetar o material até que seja conferido pelo professor da turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


