
 
 

LISTA DE MATERIAL – INFANTIL 5 (2020) 
 

 

●01 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 agenda escolar fornecida pelo Colégio. ■ 

 
●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. ■ 

 
●Livros literários: ■ 

● Onde mora a felicidade? (autora: Marismar Borém;       
editora: AASLE; 

● No espelho (autora: Maria Cláudia Pereira de Souza -         
Amanhã Gente Grande). 

● 01 Papel mágico A4; 
● 02 tubos de cola bastão; ■ 
● 01 pasta fina de plástico transparente (com abas e 

elástico); ■ 
● 01 pote de sorvete contendo: 5 conjuntos de 10 

unidade. Ex.: 10 mini aviões; 10 botões grandes da 
mesma cor etc. (caixa de matemática); ■ 

● 01 agulha grossa para talagarça (sem ponta); 
● 01 talagarça 15cm X 20cm; ■ 
● 01 tela 20 cm X 30cm; ■ 
● 01 novelo de lã - qualquer cor; 
● 01 gibi Turma da Mônica; 
● 01 revista Picolé infantil; 
● 01 pacote de coleção eco cores textura visual; 
● 02 blocos de papel CRIATIVO A4; 
● 01 bloco de papel para desenho 140g/m² contendo 20 

folhas A4; 
● 01 conjunto de cola colorida c/ 6 unidades; ■ 
● 02 tubos de cola branca 90g; ■ 
● 01 caixa de giz pastel (25 cores); (*) 
● 01 lixa; 
● 01 resma de papel A4; 
● 50 palitos de picolé (colorido); 
● 02 potes de massa para modelar 500g (cores 

diferentes); 
● 01 pacote de papel Machê 25g; 
● 01 pote de letras (alfabeto de plástico, 170 peças);  
● 01 conjunto de caneta Jumbo triangular; (*) 

●Material pedagógico:  
●01 fichário tipo arquivo, com 4 furos grandes, com 100 

plásticos encorpados de 0,15mm, tamanho ofício, para o 
portfólio individual (os plásticos devem ser colocados 
dentro do fichário); ■ 

●01 tesoura pequena sem ponta, com nome gravado. As 
crianças canhotas deverão trazer a tesoura apropriada;* 

●01 estojo triplo com zíper, contendo: ■ 
● Na primeira parte: 01 conjunto de canetinhas 

Contorna e Pinta – Espessura de traço fino e grosso. ■ 
● Na segunda parte: 03 lápis pretos nº2 jumbo 

triangular com o nome marcado, 01 borracha com o 
nome marcado; 01 apontador com depósito e nome 
marcado em cada unidade (um para apontar lápis finos 
e o outro para apontar lápis jumbo); ■ 
● Na terceira parte: 01 caixa de lápis de cor 

triangular. ■  

 
●01 caderno de desenho grande, capa dura com espiral, de 

aproximadamente 96 folhas, sem folha de seda (fazer 
margem de 1cm no lado esquerdo, em todas as folhas do 
caderno, frente e verso. O caderno será usado sempre na 
horizontal); ■ 

●01 caderno kids de tarja verde (capa dura) com 40 fls; ■ 
●01 pacote de cerâmica fria; 
●01 pacote de massa de EVA – colorida; 

 
 

(*) Qualquer cor 
■ Identificar com nome do aluno 

 
 

 
 

OBSERVAÇÕES: 
●Solicitamos que todas as peças de uniforme e materiais individuais sejam identificados com o nome do(a) aluno(a). 
●Durante o ano letivo, poderá ser solicitado algum material específico que não conste na lista. 
●Verificar a data de validade dos materiais. 
●A agenda escolar será fornecida pelo colégio. 
 
UNIFORME: 
●Malharia Santa Catarina – SCRN 702/703, Bloco E, s/n - Telefone: (61) 3326-3800. 
●Malharia Oliveira SCRN 706/707 Bloco F – Telefone: (61) 3447-8673. 
ATENÇÃO: O calçado para compor o uniforme deve ser tênis, sapatos sem saltos ou sandálias baixas presas ao tornozelo. Nas                    
aulas de Educação Física, o uso do tênis é obrigatório.  

 
Sugestão para a entrega do material: 23 de janeiro de 2020, quinta-feira, das 14h às 17h. 

 


