
 
 

LISTA DE MATERIAL - 2018 

INFANTIL 4 

 
 1 mochila contendo:*  

 01 muda de uniforme do Colégio;* 

 01 toalha de banho (para os dias de piscina);* 

 02 calcinhas ou cuecas;* 

 01 casaco de frio – uniforme do Colégio* 

 01 sunga de banho ou maiô do uniforme do 
Colégio (para os dias de piscina);* 

 01 saco plástico para roupa suja; 

 01 lancheira contendo: 

 01 guardanapo de pano para o lanche;* 

 01 copo de material firme, para beber água 

(preferencialmente sem tampa).* 

 01 nécessaire para guardar o material de higiene: 

 01 escova de dente com capa protetora;* 

 01 tubo de pasta dental;* 

 01 caixa de lenço de papel;* 

 01 pente ou escova de cabelo;* 

 01 avental do uniforme do colégio.* 

 Material pedagógico: 

 01 fichário, tipo arquivo, com 4 furos grandes, com 

100 plásticos encorpados de 0,15 mm, tamanho  

oficio, para o portfólio individual. (os plásticos 

devem ser colocados dentro do fichário); 

 02 cadernos de cartografia e desenho 150g/m2 – 40 

folhas 

 01 pasta fina de plástico transparente (com abas e 

elástico) 

 01 tela 30x30 cm 

 01 tesoura sem ponta 

 Livros literários:  

 1º semestre: Ser gente é bom (autora Lilian 

Gorgozinho; editora L.G.E.) 

 2º semestre: Por que os aviões voam? (autores: 

Jeferson e Taís Soares) 

 04 envelopes tamanho A3 

 02 folhas de papel crepom (roxo ou rosa) 

 01 folha de cartolina lisa 

 01 folha de papel celofane transparente 

 02 folhas de papel camurça (roxo e rosa) 

 02 folhas de papel laminado  

 01 folha de papel pardo 

 01 folha de EVA lisa 

 01 folha de EVA estampada 

 02 folhas de cartolina estampada 

 01m de contact transparente  

 01 m de contact colorido azul 

 02 blocos de papel criativo tamanho A4 

 02 bloco de CANSON 140g/m2 – 20 folhas  A4 

210mmX 297mm 

 01 resma de papel A 4 - 210mm x297mm 

 01 pacote de papel sulfite – 100 folhas  A 4  210x294 

– cor rosa 

 01 caixa de lápis de cor gigante TRIANGULAR (12 
unidades)  

 01 caixa de gizão de cera triangular (12 cores)  

 01 conjunto de cola colorida c/ 6 unidades 

 03 tubos de cola branca 90g 

 01 vidro de tinta guache 250ml 

 01vidro de anilina líquida comestível (qualquer cor)   

 01 lixa 

 01 pincel nº 16  

 01 rolo de espuma pequeno   

 50 palitos de picolé (colorido)  

 01 pacote de 20 balões (coloridos) 

 02 rolo de fita gomada 

 03 potes de massa para modelar 500g  

 01 pacote de acessórios para modelar  

 02 vidros de gliter (cor variada) 

 01 rolo de barbante colorido 

 20 botões 

 01 pacote de papel marchê 

 

Solicitamos, se tiverem em casa: revistas Globo Rural, Crescer, Pais e Filhos, Cães e CIA, Casa e Jardim, 
Superinteressante, revistas de alimentos, rolhas de garrafa, caixa de sorvete vazia (branca) com tampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 * Material que deve vir marcado com nome do aluno. 

 Atenção à data de validade dos materiais. 

 UNIFORME:  
Malharia Santa Catarina – SCRN 702/703, Bloco E, s/n - Telefone: (61) 3326-3800. 

Malharia Oliveira SCRN 706/707 Bloco F – Telefone: (061) 3447-8673. 

 

Sugestão de data de entrega do material: 26 de janeiro - sexta-feira - de 14h às 17h. 


