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INFANTIL IV – 2019 
 I.   LIVRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
LUZ DO SABER 5 ANOS (Linguagem, Matemática e Natureza e Sociedade) 
Autor(es):Fabiana Barboza / Eliane Nascimento 

Editora: Construir 

 

  

Fé na vida- Ética e Cidadania  
Editora do Brasil 
Autores: Mailza de Fátima, Marília Moraes e Moacir Alves 
 

 II.   LITERATURA (LIVRO PARADIDÁTICO) 

Abra a janela     Autores: Vera Nóbrega e Fred Braga  Editora: Vouler 

Escolher um livro na relação em anexo. 

III.    MATERIAL DIDÁTICO INDIVIDUAL 

02 Folhas de cartolina (cor: verde) 

02 Folhas de papel crepom (cor: 1 verde e 1 vermelho) 

03 Folhas de papel dupla face (cor: 1 laranja, 1 vermelho e 1 azul) 

02 Folhas de emborrachado (cor: 1 verde) 

02 Folhas de papel guache (cor: verde) 

25 Folhas de papel A4 lummi 

01 Prime para pintura em pet - incolor 

05 Folhas de papel 40kg 

01 Tubo de tinta guache 250ml (cor: 1 vermelho ou 1 amarelo) 

01 Folha de emborrachado com gliter na cor vermelho  

1 m Papel contato (transparente) 

01 Tubo de tinta plástica (37ml) 

1 m Papel contato (verde) 

01 Pacote de papel filipinho (cores primárias) 

01 Pacote de papel chamequinho (cor: branco) 

IV.    MATERIAL INDIVIDUAL 

01 Caixa de hidrocor (12 cores) 

01 Pincel nº 8 

01 Pincel nº 16 



01 Tesoura sem ponta 

01 Pasta plástica com elástico 3cm (cor: vermelha) 

06 Borrachas quadradas (largas) 

06 Apontadores 

01 Tela para pintura (medidas: 45cm largura x 30 cm altura) 

12 Lápis grafite 2.0 

02 Caixas de Lápis de cor 

02 Caixas de massa de modelar 

03 Caixas de gizão de cera (triangular) 

01 Jogo Pedagógico de encaixe 

02 Cadernos de desenho tamanho grande com capa dura- 

01 Brinquedo  (dominó, jogo de memória (em madeira), quebra cabeça, saquinho 

de animais ou panelinhas) 

02 Envelopes tamanho A3 

01 Estojo com ziper 

01 Bolsa em tecido algodão cru (medidas: 36 cm altura x 37cm de largura)  

OBS.: Sem arte no tecido, pois será customizada na escola 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES. FIQUE ATENTO: 
1. Todo material referente à lista, deverá ser entregue no Colégio, no dia 21 de janeiro das 07h30 às 

11h45 na sala de aula da turma, na Educação Infantil. 
 

Observação: Não receberemos materiais no 1º dia de aula para evitarmos 
transtornos no momento de acolhida dos alunos. 

 
2. Para a relação III, a Escola disponibiliza o serviço opcional de pagamento da taxa em substituição à 

compra do material.  
O valor da taxa é calculado com base no levantamento do custo da relação e estará à disposição através 
de planilha na Tesouraria. Essa taxa deverá ser feita em espécie, na Tesouraria da Escola até o dia 
31/01/2019, no valor R$ 160,00 (cento e sessenta reais).  

 
Não encape nem identifique o livro antes de conferir na Escola, assim não haverá problemas, se houver a 
necessidade de trocá-lo; 
 

3. Em caso de extravios de roupa, brinquedo, etc., o fato deverá ser comunicado a Professora ou 
Coordenação imediatamente para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

4. Pedimos que adquiram materiais de boa qualidade, por ser de maior durabilidade e contribuir no bom 
desempenho das atividades. 
 
Horário de Aula 
7h 10min às 11h 45min 
 
Fardamento 
Camisa regata (fardamento oficial) 
Bermuda ou calça (fardamento oficial) 
Tênis branco, azul ou preto 
 
Coordenação 
Ir. Juraci  


