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LISTA DE MATERIAL / 2022 INFANTIL III – 5 ANOS 
 

Entrega de Material: O material será entregue à professora no dia 03 de fevereiro, (para conferência). Não 
receberemos os materiais na 1ª semana de aula, momento em que as crianças estarão em processo de 
adaptação.  Sua colaboração na data de entrega é muito importante! 
 

Início das Aulas: 07/02/2022 
 
MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL:  
 

OBS: (Todo o material individual deverá ser reposto sempre que necessário e deverá ser etiquetado com o nome completo e 

turma). 
 

➢ Agenda escolar, modelo do Castelo - aluno receberá na escola; 
➢ 01 caderno capa dura, sem pauta, grande – 48 folhas; 
➢ 01 estojo completo (02 lápis, 01 borracha, 01 tesoura sem ponta, 01 apontador e 01 cola para ficar na 

mochila; 
➢ 01 crachá com prendedor; 
➢ 01 pasta plástica, com elástico, na cor azul (fina); 
➢ 01 pasta polionda tamanho 260x45x365mm, com alça, na cor azul; 
➢ 01 garrafinha para água (com nome) para ficar na mochila; 
➢ 01 camisa de malha branca (2x maior que o número da criança) para pintura (marcar o nome com caneta 

para tecido); 
➢ 01 tela para pintura (tamanho 20x30); 
➢ 02 folhas de celofanes (vermelho e verde); 
➢ 01 pincel para pintura nº08 
➢ 01 rolinho para pintura pequeno; 
➢ 02 bastões de cola quente (fino); 
➢ 01 caixa de lápis de cor; 
➢ 01 marcador para retroprojetor tinta permanente (vermelho ou azul); 
➢ 10 envelopes de carta; 
➢ 02 revistas para recorte (usadas); 
➢ 02 potes de tinta PVA para artesanato (cores variadas); 
➢ 01 pacote de papel colorset; 
➢ 02 pacotes de pregadores de roupa (madeira); 
➢ 02 canetas para tecido (verde e azul); 
➢ 02 potes de tinta guache comum ou fantasia (cor: marrom e vermelha) (acrilex); 
➢ 01 bloco de papel canson A4; 
➢ 01 funil vermelho (pequeno); 
➢ 01 pacote de argila; 
➢ 05 rolhas; 
➢ 01 pente de plástico; 
➢ 02 tubets (usados) 
➢ 02 tubos de cola branca (grande); 
➢ 10 pratos de papel (médio); 
➢ 02 folhas de papel peso 40 
➢ 01 Cola bastão (prit) 
➢ 01 Esponja 
➢ 01 pacote de Penas (pequenas) 
➢ 01 pacote de Algodão 
➢ 01 novelo de Lã (qualquer cor) 
➢ 10 Tampas de garrafas pet 
➢ 01 Lupa 
➢ Retalhos de tecidos 
➢ 01 Prancheta                                                                                   
➢ 03 CD’s usados 
➢ 01 Fita métrica 

(Continua no verso) 
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UNIFORME ESCOLAR – ONDE ENCONTRAR? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: Durante o ano escolar, serão pedidos através dos cronogramas ou circulares, outros 
materiais, para a realização dos projetos da RSE; Por ocasião das datas comemorativas importantes 
(pai, mãe, criança e encerramento), será pedido aos responsáveis uma contribuição. 

 

LIVROS DIDÁTICOS: Coleção Girolhar Etapa 5 Volume 1 e 2 + Coleção Biografias Monteiro Lobato + A menina 
e o Mar. 
 
As compras serão realizadas por meio da loja virtual da Edebê Brasil (http://loja.edebe.com.br).  
 
Os livros didáticos deverão ser retirados na escola. Em breve avisaremos a data para retirada. 
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