
 
                                                                         

 
 

Lista de Material – 2021 - INFANTIL  5  
Informações: 
✓  - Reunião com pais dia 04/02/2021 às 19h (na sala do infantil 5).  
✓ - Início das aulas: 08/02/2021  
✓ Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do aluno. 
 

Quantidade Materiais diversos 

100 Folhas de papel sulfite branca A4 

10 Folhas brancas A3 

02 Folhas de EVA  

01 Folha de E.V.A com glíter  

01 Folhas de papel duplex  

02 Folhas de cartolinas brancas 

01 Papel crepom 

01 Folha de papel lâminado 

01 Folha de papel cartão 

02 Blocos Creative   A4 colorido 

02 Cadernos de linha pequeno (capa dura c/ 48 folhas) 

01 Borracha branca macias (repor quando solicitado) 

01 Lápis preto (repor quando solicitado) 

01 Caixa de lápis  

01 Apontador com lixeiro 

01 Estojo escolar com três compartimentos 

01 Estojo de canetinhas (12 cores) ponta fina 

01 Tubo de cola branca 100 g (ponta fina) 

01 Cola bastão (grande) 

01 Régua de 15 cm 

01 Rolo de fita Kraft  

01 Rolo de durex largo 

 03metros Fita   mimosa estreita (cor a escolher) 

01 Pacote de purpurina (cor a escolher) 

01 Cartela de adesivos (figurinhas pequenas) 

01 Pacote de decorações pequenas de EVA (ex: corações, flores, estrelas, etc) 

01 Pacotes de lantejoulas (cor a escolher - tamanho grande) 

01 Caixa de tinta guache – 12 cores 

03 Caixas de massa de modelar – 12 cores – base de amido 

10 Sacos plásticos tamanho A4 (sem furos na lateral) 

01 Pincel nº 12 

01 Pacote de letras em EVA (CAIXA ALTA) 

01 Pacote de números em EVA 

01 Tesoura sem ponta – gravar o nome 

01 Caixa de camisa para guardar atividades. 

01 Pacote de palito de churrasco. 

01 Rolo pequeno de barbante grosso. 

01 Caixa organizadora de plástico com tampa (27cm X 41cm e 20cm altura). 

Material de Higiene 

02   Caixas de lenços de papel (repor quando necessário) 

02   Caixas de lenços umedecidos (repor quando necessário) 

01   Almofada pequena encapada com corvin. 
 


