
 

  

 
Lista de Materiais da Educação Infantil – 2017 

 
Infantil 5 – Período Regular 

 

Materiais Quantidade 

Estojos contendo: Lápis grafite nº 2, Borracha, Apontador, 
tesoura sem ponta, caixa de lápis de cor com 12 cores jumbo 

2 (sendo que 01 
ficará em casa 
para tarefas) 

Giz de cera 12 cores jumbo 1 caixa 

Tinta guache 12 cores 1 caixa 

Pincel chato nº 16 1 

Cola branca 110g 3 

Cola colorida 6 

Cola gliter 3 

Pasta plástica com abas e elástico – fina 1 

Bloco criativo A4 - cores vivas 2 

Caderno de desenho do grande com 48 folhas sem seda e 
com margem   

1 

Caderno brochura de linguagem com 48 folhas - grande 1 

Envelopes tamanho ofício – branco 3 

Revista para recorte 2 

Gibi 2 

Livro de história adequado à idade (escrita CAIXA ALTA) 2 

Camiseta de adulto (usada para pintura) 1 

Caixa de massinha- extra macia 3 

Caixa de camisa encapada (somente de camisa) 1 

Conjunto de canetinhas hidrocolor 1 

Jogo de blocos para montar ou quebra-cabeça adequado à 
idade 

2 

Folha de EVA estampado 1 

Folha de EVA cor lisa 1 

Papel Sulfite A4 – 75 g/m2  500 folhas 

TNT 1 m 

Cartolina branca 2 

Papel cartão dupla face colorido 1  

Folha Papel Paraná 1 

Celofane 1 

Almofada 1 

Aquarela 12 cores 1 

 
IMPORTANTE: 

 Os itens da lista de materiais escolares poderão ser adquiridos em livrarias escolhidas 
pelos pais e/ou responsáveis; 

 Todos os materiais divulgados nesta lista são de uso individual e pedagógico e, portanto, 
deverão ser etiquetados; 

 As sobras serão devolvidas aos estudantes no final do ano letivo; 

 Outros itens poderão ser solicitados durante o ano letivo. 
 

 
 



 

  

 
Material Didático Educação Infantil 5 

 
 Sistema POSITIVO (GGPEL) 

 

 
Início das aulas em 2017 

 
03/02/2017: 13h – Reunião de pais e entrega dos materiais para todas as turmas da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental I. 
 
06/02/2017: 12h50 – Início das aulas do Ensino Fundamental I e início da Semana de 
Adaptação para Educação Infantil (as orientações serão passadas na reunião do dia 
03/02). 
 

 


