
 
LISTA DE MATERIAIS – 2022 

EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL 4 

01 Caderno pequeno de capa dura azul (100 folhas) - Agenda; 

01 Estojo grande com zíper com 3 divisórias (com nome)/ 05 Lápis grafite / 03 borrachas macias (com 

nome); 01 Apontador com reservatório / 01 Tesoura sem ponta; / 01 régua de 15 cm / 01 Caixa de lápis 

de cor 18 cores (Sugestões: Faber Castell ou Acrilex);/ 01 Caixa de giz de cera triangular (12 cores); / 

01 Giz carvão para desenho (sugestão: Sinoart - embalagem com 5 unidades); 

01 Pacote de bloco criativo (Sugestão: Romitec);/ 01 Pacote de Canson A4 – 180 g 

03 Cartelas de adesivos infantis; / 01 Etiqueta Pimaco (redonda - média, cores sortidas) 

01 Pasta com elástico de plástico na cor azul (fina) /10 Sacos plásticos ofício grossos; 

01 Tubo de cola branca 90 g (Sugestão: Pritt ou Acrilex) / 03 Tubos de cola em bastão média 

(Sugestão: Pritt ou Acrilex); 

01 Peça de fita Cetim (15 mm); / 01 Peça de fitilho /01 pacote de bexigas (cores sortidas); 

01 Pote de tinta guache 250 ml (cor sortida e com bico dosador); / 02 pacotes de lantejoulas (grande) 

50 Palitos de sorvete (Jumbo e colorido); / 01 rolo de fita crepe;/ 01 Pacote de algodão (bolinha) / 10 

Botões Simples 

01 Tela de pintura (lisa 20 x 20) / 01 Pincel chato no 20 / 01 Camiseta da mamãe e/ou papai para aula 

de pintura (não precisa ser nova); 

04 Potes de massinha de modelar cores sortidas 150 g (Sugestão: Uti Guti ou Acrilex); / 01 pacote 

(pequeno) de forminha de massinha de modelar; / 04 Refis de cola quente (grossa); / 03 Caixas de 

lenço de papel; 

01 Jogo → Sugestão: Jogo pedagógico (Jogo da memória) / Kit construtor (madeira) / Kit cozinha 

(panelas, pratinho, potes, talheres, etc) / Kit médico / Kit dinossauro/ Kit meios de transporte (carrinho, 

avião, moto); 

01 Livro de história infantil (observar a faixa etária); / 01 Gibi (turma da Mônica)/ 01 revista velha 

(observar conteúdo); 01 caixa organizadora polionda, com tampa tamanho (30x18) na cor azul (com 

nome); / 1 metro de papel contact transparente; 

01 Toalha para o lanche (trazer diariamente); 

01 folha de EVA lisa 

01 folha de EVA decorado 

01 folha de EVA com glíter 

02 folhas de papel cartão/ 01 folha de papel pardo 

 

• FAVOR ETIQUETAR TODO MATERIAL COM O NOME DO ALUNO. 

• O LIVRO E O BRINQUEDO PEDAGÓGICO SÃO DE USO COLETIVO, NÃO 

GARANTIMOS A DEVOLUÇÃO NO FINAL DO ANO. 


