LISTA DE MATERIAIS 2021 – GRUPO 5
Educação Infantil
Material de uso individual - Mochila
Esse material é de uso individual e deverá vir identificado com o nome completo da criança, devendo estar no
interior da MOCHILA.
Quantidade
01

Descrição
Tesoura sem ponta (Sugestões: Mundial ou Tramontina);

01

Pincel nº 12 (Chato);

01

Estojo com: 02 lápis para escrever, 01 borracha, 01 apontador e 01 cola bastão pequena (Sugestão:
estojo com 03 divisórias);
Jogo de canetinhas hidrocor 12 cores (Sugestão: Faber Castell);

01
01

Kit de caixa de lápis de cor 12 cores + cores neon – (Sugestão: Faber-Castell);

01

Lancheira pequena para o lanche;

01

Toalha para o lanche;

01

Estojo com 01 escova de dente, 01 creme dental infantil e 01 toalha de boca;

Material de uso coletivo dentro de uma caixa organizadora (MÉDIA)
O material deverá vir identificado com o nome completo da criança.
Quantidade
15

Descrição

05

Saquinhos (Plástico grosso, tamanho ofício e sem furos);
Sacos de celofane transparente 15x22 (Liso colorido ou com estampas);

01

Metro de papel contact transparente;

03

Caixas de massa de modelar 12 cores (Sugestão: Soft);

02
01

Caixas de massa de modelar gliter 6 cores (Sugestão: Soft);
Brinquedos para massa de modelar (Números, letras, forminhas, rolos, moldes);

03

Tubos de cola – 110gr (Sugestões: Tenaz ou Bic);

01

Caixa de cola colorida (Sugestão: Acrilex);
Tubos de cola gliter;

02
01
01

Folha de papel crepom (Vermelho, amarelo, verde, azul, branco ou preto);

01

Pacote de Lumi Paper 8 cores;
Pacote de Lumi Paper Criative Fantasia estampada ou gliter;

01

Pacote de papel mágico;

04

Pacotes de papel desenho A4 180g;

02
01

Folhas de lixas pretas finas;
Folha de E.V.A colorida - 02 decoradas e 03 com gliter;

01

Pacote de lantejoula grande;

01

Pacote de palito de picolé neutro ou colorido;

01

Conjunto de tinta guache 12 cores;

01

Caneta hidrocor preta para contorno de desenho (Sugestão: Pillot);

01

Conjunto de tinta guache fantasia 6 cores (Neon, gliter, confeti ou metalic);

01

Fita dupla face;

02

Rolos de fitas scoth 3M – parda;

01

Rolo de fita transparente;

01

Pacote de balão decorado;

03

Brinquedos;

01

Jogo pedagógico;

01

Livro de literatura infantil;

01

Caderno grande de espiral (96 folhas) com bolso e identificado para as tarefas;

02
03

Fitas adesivas decoradas ou estampadas;
Metros de TNT;

10

Botões;

01
01

Camiseta branca lisa sem estampas ou logotipos (Tamanho P adulto) para pinturas (Pode ser
usada);
Pote de sorvete (vazio) com tampa;

01

Dvd de filme infantil;

01

Pacote de canudos de papel;

01

Pote de gliter;

Material de Higiene
O material deverá vir identificado com o nome completo da criança.
Quantidade

Descrição

03

Caixas de lenços de papel;

03

Pacotes lenços umedecidos.

* Uniforme Escolar
O uniforme é completo e de uso obrigatório em todo o período escolar, podendo ser adquirido nas
empresas fornecedoras abaixo citadas.
Nas aulas de Educação Física, o uso do tênis adequado é obrigatório.
Todo uniforme deverá estar identificado com o nome completo do(a) aluno(a).
A e A confecções
TELEFONE: (55) 3029-0189.
ENDEREÇO: Rua Floriano Peixoto, 1839 (Abaixo do Icardio, entre Av. Pres. Vargas e Av.
Medianeira).

Iriart Uniformes
TELEFONE: (55) 3223-5940.
ENDEREÇO: R. Duque de Caxias, 3292 - Nossa Sra. de Lourdes.

