
 

                                             

 

 
 

LISTA DE MATERIAL PESSOAL DO ALUNO – INFANTIL 5 

 

01 - Caderno de desenho grande; 
01 - Caderno de linguagem de 48 folhas; 
01 - Caderno de matemática; 
02 - Caixas de lápis de cor grande ( 12 cores ); 
01 - Caixa de giz de cera em bastão; 
06 - Lápis pretos; 
02 - Apontadores; 
02 - Borrachas brancas; 
01 - Tesoura pequena sem ponta;                           
01 - Pasta de elástico (fina);       
01 - Tubo de cola líquida 90 gramas; 
04 - Tubos de cola em bastão, 21g.; 
01 - Cola colorida (6 cores); 
01 - Pote tinta guache (250ml); 
02 - Potes de gliter; 
01 - Pacote de lantejoula; 
01 - Pincel nº 14;                                       
01 - Jogo de canetas hidrocor com 12 cores;  
02 - Estojos com zíper; 
02 - Potes de massa de modelar- 500g; 
01 - Bloco de papel criativo; 
01 - Bloco de papel Canson branco (gramatura 200); 
01 - Bloco papel gramatura 140g - A3; 
01 - Bloco papel gramatura 140g - A4; 
01 - Camiseta velha de adulto; 
02 - Pacotes de toalhinha umedecida;                   
01 - Sabonete líquido; 
01 - Garrafa para água; 

         

 

 

 

 

Material para ficar em casa 

01 - Caixa de lápis de cor ( 12 cores ); 
01 - Lápis preto; 
01 - Borracha branca; 
01 - Tesoura; 
01 - Tubo de cola líquida; 
01 - Caixa de giz de cera grande ( 12 cores ). 
 

OBS: Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e série do 
aluno, inclusive lápis de cor, preto, borrachas, canetinhas e tesoura.  
 
* Os uniformes também deverão ter nome e série do aluno. 
 
* Material de uso diário, sujeito à reposição quando necessário. 
 

* As apostilas serão entregues na sala do(a) aluno(a), após 
confirmação do pagamento, no 1º dia de aula.  
 

 
 

MATERIAL DIDÁTICO PARA 2023 
 
 

 
 

As informações referentes à loja virtual para aquisição dos materiais 
didáticos (apostilas) serão encaminhadas posteriormente.                                      

 APOSTILA DO INFANTIL 5 (POSITIV0) - R$ 564,00 

   MATERIAL  DE INGLÊS (FTD)- R$ 353,50 


