
 

 

 

 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ 4  ANOS / 2022 

 
 Importante: Os livros didáticos deverão ser adquiridos na loja NOVO TEMPO STORE ao lado do CAMAR.  
 Não nos responsabilizaremos por aquisição de livros usados ou adquiridos em outros fornecedores. 

 
LISTA DE MATERIAIS  

 

Quantidade Descrição 
1 Tesoura sem ponta (boa qualidade – cuidar mão dominante da criança) (*) 

1 Pasta polionda fina 

1 Pincel chato (nº 20) 

1 Pote de 250ml de tinta guache cores primárias 

1 Avental pequeno para pintura ou uma camiseta tamanho adulto (usada) 

2 Apontador com depósito para lápis comum e jumbo (*) 

4 Lápis de escrever nº 02 (*)  

1 Lápis de escrever tamanho jumbo (*) 

2 Borracha branca – macia (*) 

2 Tubo de cola lavável  branca– 90g com tampa de rosca (boa qualidade) 

2 Tubos de cola em bastão – GRANDE 

2 Tubos de cola gliter – cor variada 

1 Caixa de cola colorida 

2 Caixa de lápis de cor “jumbo” – 12 cores (*) 

1 Caixa de giz de cera – “jumbo”  de madeira – 12 cores (*) 

2 Potes de massinha de modelar  2 cores 

1 Caixa de lenço de papel   

1 Espelho de bolso para exercícios de consciência fonológica 

2 Folhas de lixas (1 fina e  1 média ) 

1 Pacote de palito de picolé colorido 

20 Botões – Cores e tamanhos diferentes  

1 Folhas de EVA tamanho cartolina com estampa abstrata 

2 Folhas de EVA tamanho cartolina – felpuda e com gliter 

1 Folhas de papel crepom – cores variadas 

1 Pacote de balões nº 9  

1 Pacote de lantejoula grande 

1 Brinquedo ( boneca, carrinho, panelinhas, talheres, xícaras)  

1 Alfabetos móvel em EVA – pequenos 

1 Pacote de CANSON COLOR  A4 – Cores variadas 

1 Pacote de papel color set – tamanho oficio 

50 Folhas de papel desenho 180g – branca 

1 
Kit de higiene (1 toalha com o nome, 1 escova de dentes, 1 creme dental e uma 
nécessaire) (*) 

1 Pacote de prendedores de madeira 

2 Sachê de lenços umedecidos (*) 

1 Jogo pedagógico – de madeira para a faixa  

20cm Retalhos de tecidos: floral, xadrez e bichinhos 

1 Revistas para recorte 

   

 
1. Todos os materiais deverão ter o nome do aluno. É importante que sejam de boa qualidade para maior durabilidade. 
2. Os livros e cadernos deverão vir encapados com uma etiqueta na capa (do lado de fora) com nome do aluno e turma. 
3. Os materiais que estão com um (*), permanecerão no estojo e mochila do aluno. 
4. Outros materiais  poderão ser solicitados ao longo do ano à medida que forem necessários. 
5. O uniforme é obrigatório e também pode ser adquirido na loja . 
6. Confira regularmente os materiais, durante o ano letivo, repondo-os quando necessário. 
 

EM BREVE ENVIAREMOS INFORMAÇÕES REFERENTES AO INÍCIO DAS ATIVIDADES DE 2022. 


