
 
 

LISTA DE MATERIAL / 2022 
 

INFANTIL 4 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTIDADE DA CRIANÇA 
 

� 01 foto 15x10 colorida e recente da criança  
� 01 foto 15x10 da família (identificar as pessoas no verso)                                                                      

 
HIGIENE E BEM-ESTAR 
 

� 01 canequinha plástica (simples) de 250 ml para uso pessoal (deverá permanecer na 
mochila diariamente)  

� 01 toalha de mão com nome da criança (deverá permanecer na mochila diariamente)  
� 06 caixas de lenços de papel com 100 unidades ou 12 caixas com 50 unidades  
� 01 escova de dente macia com caixinha (será de uso diário do aluno e deverá 

permanecer na mochila)  
� 01 tubo de creme dental infantil (uso diário, permanecerá na mochila)  
� 01 balde de lenços umedecidos com 500 unidades (pode ser o refil) 

 
PAPELARIA 
 

� 500 folhas de papel sulfite A4 (branca) 
� 01 pacote de sulfite LUMI 
� 01 bloco de Reative colorido 
� 02 blocos de papel Canson branco (A4) 
� 02 folhas de EVA lisos – 01 marrom e 01 verde claro 
� 01 folha de EVA com gliter 
� 02 folhas de cartolina brancas 
� 01 folha de papel pedra 
� 05 folhas de papel color set decoradas 
� 01m de papel contact transparente 
� 02 refis de cola quente (grossos) 
� 01m de TNT (cor predileta) 

 
MATERIAL PEDAGÓGICO 
 

� 01 cola Tenaz (pequena)  
� 04 colas bastão média (Bic, Prit ou Mercur)  
� 02 caixas de massinhas de modelar (com 12 cores - SOFT)  
� 01 pincel chato nº 12 
� 01 rolo de fita Crepe larga  
� 04 borrachas brancas macias  

� 01 tesoura pequena sem ponta (Tramontina ou Mundial) 
� 01 rolo de fita de cetim fina (cor predileta) 
� 01 pacote de penas (coloridas) 
� 04 envelopes coloridos (convencional)  
� 01 estojo de canetas hidrográficas com 24 cores  
� 10 lápis pretos (marca sugerida Alemã)  
� 01 estojo com zíper contendo 3 divisões  
� 01 avental plástico para pintura  
� 01 caixa de lápis de cor – 24 cores  
� 01 caixa de giz de cera grande  
� 02 apontadores com lixeira  
� 01 pacote de bexigas azul SÃO ROQUE, n° 09, com 50 unidades 
� 01 caixa de camisa encapada na cor azul ou 01 pasta larga na cor azul 
� 01 pasta plástica 2 cm com elástico - transparente na cor azul 
� 01 caderno universitário (48 fls) brochura “SIMPLES” – capa dura azul 
� 01 caderno universitário (96 fls) brochura “SIMPLES” – capa dura azul 
� 01 pasta plástica transparente (incolor) com ROMEU E JULIETA 
� 30 saquinhos plásticos (grosso) perfurados para pasta 
� 03 brinquedos usados - em perfeito estado (permanecerão na escola) 
� 01 kit de plástico (panelinha, martelinho, fazendinha....) adequado para a faixa etária 
� 01 mochila (adquirida na escola) deverá ser usada diariamente  

         
                
        
 
 

OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES, TODOS DE UMA SÓ VEZ, DO DIA  
10 AO DIA 19/01/2022.  
É OBRIGATÓRIO A IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO EM TODO MATERIAL. 

 
Observação importante: 

 
�      Outros materiais necessários serão solicitados durante o decorrer do ano letivo.  

 


