
MATERIAL ESCOLAR/2020 

INFANTIL 5  
  Início das aulas:  Alunos antigos: 3 de fevereiro (segunda-feira)  

                                Alunos novos:  4 de fevereiro (terça-feira) 

 Uniforme completo (obrigatório) e material devem ser identificados com o nome do aluno.  

  Entrega do material na escola de 21 a 24 de janeiro, das 9 às 11 horas ou das 14 às 16 horas, na sala de 

aula do aluno. 

1 agenda (folhas únicas para cada dia) 
1 nécessaire contendo um creme dental e uma escova de dentes (que ficará na mochila do aluno) 
2 pastas-catálogo com 50 plásticos 
 1 pote de massa de modelar (500gr) 
1 pasta plástica azul fina com elástico 
1 tubo de cola 90g 
1 lápis grafite n° 2 triangular 
    1 lápis grafite nº2 grosso triangular 
   1 lápis grafite 6B 
1 tesoura sem ponta com o nome gravado (para criança canhota, sugerimos tesoura própria) 
3 canetas pretas (ponta porosa média 1,0 mm) 
3 canetas pretas para retroprojetor (sendo 1 preta e 2 coloridas) 
1 caixa de giz de cera 

 1 estojo simples (contendo:12 lápis de cor, 1 apontador com depósito e uma borracha) 
1 tela 30 x 40 cm 
1 copo de plástico (identificado com o nome do aluno) 
100 folhas de papel sulfite 40g tamanho A4 branco 
100 folhas de papel sulfite 40g tamanho A3 branco 
1 bloco de papel cartonado colorido A3
2 potes de guache 250 ml (azul) 
1 folha de papel de seda (cor da preferência do aluno) 
2 folhas de papel para scrapbook A2   
    50cm de algodão cru 
 4 envelopes Kraft 37x47 (não identificar) 

1 envelope kraft 16x22 (não identificar) 
 

MATERIAL DE ARTE  
1 estojo de caneta hidrocor grossa 12 cores (tamanho grande)  
1 caixa de giz pastel oleoso com 24 cores  
1 apontador de furo largo 
1 caneta de retroprojetor preta  
1 caixa de massa para modelar com 12 cores  

1 bloco de papel branco para pintura, linha artística-superfície tela, A3, 240g/m². 
1 agulha para tapeçaria número 14 
1 borracha branca 
1 pote de tinta guache 250 ml (preto e azul) 

1 folha de papel camurça  
1 camiseta amarela tamanho P (adulto)  
4 meias para artesanato de cores diferentes (disponível em lojas de armarinhos) 
1 pincel redondo (número 14) 
1 bastidor na medida de 25 cm. 
1 rolo de fio de malha – optar por laranja, verde, amarelo ou estampado (loja de armarinhos) 
1 metro (comprimento) de talagarça de furo grosso 
1 caneta preta ponta de pincel 
 

OBSERVAÇÃO: 

  Uma obra de Literatura será solicitada no decorrer do ano letivo. 

 

 


