
 

 

LISTA DE MATERIAL 

Ed. Infantil 

Pré V 
MATERIAIS ESCOLARES - IDENTIFICADOS 

 

1 mochila; 

1 lancheira; 

1 estojo com 2 divisórias; 

1 pasta New Line fina com elástico; 

1 camiseta tamanho P adulto (para aula de 

Arte); 

1 caderno brochura grande /capa dura com 

margem de 48 fls (verde); 

4 lápis de escrever jumbo; 

1 apontador para lápis com depósito jumbo; 

2 borrachas brancas – Sugestão: TK; 

1 caixa de cola glitter 6 cores – Sugestão: 

Acrilex; 

1 caixa de cola colorida 6 cores – Sugestão: 

Acrilex; 

1 tesoura sem ponta (observar mão 

dominante); 

1 caixa gizão de cera jumbo 12 cores (Extra 

Resistente) - Sugestão: Faber Castell; 

2 caixas de lápis de cor (jumbo) 12 cores; 

4 potes de massa para modelar 150g (4 cores 

diferentes) – Sugestão: Acrilex; 

1 caixa de tinta guache de 12 cores – 

Sugestão: Acrilex; 

1 pincel chato n° 14 – Sugestões: Tigre ou 

Acrilex; 

4 colas bastão 40g – Sugestões: Pritt ou 

Faber Castell; 

2 tubos de cola branca 110g - Sugestão: 

Tenaz; 

1 kit de letras e números do alfabeto em EVA; 

1 jogo pedagógico (faixa etária de 5 anos); 

1 espelho pequeno que caiba no estojo (para 

trabalhar consciência fonológica); 

1 tela para pintura 30 x 20; 

 

Material de apoio: 

1 lixa madeira grossa; 

1 pacote de algodão em bolas; 

1 pote (3,6g) de lantejoulas grande; 

1 pacote de balão n° 9 - São Roque 

(colorido); 

1 pote pequeno de glitter; 

1 pacote de palito de picolé 

arredondado cru/madeira; 

1 pacote de palito de churrasco; 

1 rolo de durex colorido; 

1 rolo de elástico lastex; 

1 rolo de barbante; 

1m de papel contact transparente - 

Sugestão: Contact; 

12 prendedores de madeira novos; 

3 rolos de papel crepom coloridos; 

2 placas de EVA liso cor azul; 

2 placas de EVA atoalhado/felpudo cor 

branco; 

1 pacote (50 folhas) de papel Creative 

Lumi Paper A4; 

1 pacote (20 folhas) de papel Canson A4 

branco 120g; 

500g de areia colorida (para grafismo); 



 

 

03 revistas para recorte – temas: 

jardinagem/construção/rural/animais; 

 

 

Material de higiene (identificado):  

1 creme dental; 

1 escova de dente com capa protetora (por bimestre); 

1 garrafa para água; 

1 necessaire; 

1 toalha de mão; 

 

Trazer de casa 

1 muda de roupa extra para eventual acidente (calcinha/cueca, camiseta, calça de 

moletom, meias); 

 

 

 

 


