
1 

 
 

LISTA DE MATERIAIS - EDUCAÇÃO  INFANTIL 5 – 2019 

  

I.LIVROS DIDÁTICOS 

 

Livro de Inglês. Mouse am Me! Level 3. St book Pack. ISBN: 978-0-19-4821391 
 

II. LIVROS DE LITERATURA 
 

1. O menino que descobriu as palavras. Santos,Cineas. Editora Ática. Livro do Projeto 

da leitura. 

2.  AS CENTOPÉIAS E SEUS SAPATINHOS. Milton Camargo. Ática; 

III. JOGOS PEDAGÓGICOS 

 

01 jogo lúdico de letras do alfabeto em letras caixa alta (podendo ser quebra-cabeça das 

letras, jogo de encaixe de letras, soletrando ou dominó das letras) ou 01 caixa de alfabeto e 

números em madeira  

01 jogo de Tangran ou mosaicos geométricos de madeira ou 01 jogo brincando de 

engenheiro 

 

HAVERÁ VENDA DE LIVROS DIDÁTICOS, DE LITERATURA E BRINQUEDOS 

PEDAGÓGICOS NO COLÉGIO EXPONENCIAL DIAS: 31/01 – 14h às 20h; 

01/02 – 9h às 20h; 02/02 

 

 

IV. LISTA DE MATERIAIS PARA SALA DE AULA  

 

Acondicionar em 1 estojo com 3 divisórias: 1- 01 caixa de lápis de cor 12 cores 

aquareláveis; 02 lápis de escrever; 01 borracha; 01 apontador com lixeira; 2- 01 estojos de 

canetas hidrográficas ponta fina - 12 cores; 3- 01 caixa de giz de cera 12 cores. 

 

01 tesoura com ponta redonda de lâminas em inox (observar que há tesoura especial para 

canhotos); 

01 pincel para pintura número 16 

01 régua – padrão 30 cm 

01 lupa 

02 tubos de cola branca de 110g 

01 tubo de cola glitter colorida (boa qualidade) 

01 pasta fina de plástico com elástico (para os temas) 

01 metro de tule ou 2 metros de tecido estampado (cor a critério) 

02 caixas de massa de modelar a base soft 12cores 

01 pote de tinta guache de 250g; (preferência pelas cores: amarelo, vermelho, branco, 

preto, marrom laranja e bege) 

04 tubos de cola colorida 90g (boa qualidade) 

01 folha de papel dupla face (cor a critério) 

10 folhas de papel A3; (cor branca) 

30 folhas de papel A4 60 kg (cor branca) 

01 rolo de fita adesiva colorida 

01 pacote de prendedor de roupa de madeira 

10 folhas de papel quadriculado 

10 folhas de papel pautado com linhas tamanho A4 

01 pacote de balão (a partir do número 07) 

150 folhas de papel A4 (brancas) 

01 blocos de papel criativo colorido - tamanho A4, mínimo 32 folhas, 8 cores (cores 

vibrantes) 

02 Lixas grossas de fogão 

01 pen drive 4GB (para arquivar fotos dos principais momentos vividos na escola) 

01 boneca grande ou 03 carrinhos de ferro pequenos e resistentes 

01 almofada de 45 cm x 45 cm capa removível sem estampa 

01 pote de plástico redondo pequeno 

01 pano para limpar pincéis 

01 camiseta usada tamanho adulto para trabalhar com tinta 

01 protetor solar (permanecerá na sala para uso individual) 

01 repelente para insetos (permanecerá na sala para uso individual) 

01 álcool gel (permanecerá na sala para uso individual) 

 

V. MATERIAIS QUE DEVEM VIR DIARIAMENTE NA MOCHILA 
 

01 garrafinha de água 

01 traje completo de roupa de acordo com a estação do ano  

 

OBS: A pasta preta para o portfólio foi substituída por encadernação que será cobrada  

durante o ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM TODO O MATERIAL DEVE CONSTAR NOME COMPLETO 

DA CRIANÇA (LETRA CAIXA ALTA).   
 

Entrega de materiais: 05/02/2019 das 16h às 18h15min 

Reunião de pais: 05/02/2019 às 18h30min 

Início das aulas: 06/02/2019 


