Designed by Freepik (adaptado)

EDUCAÇÃO INFANTIL - INFANTIL 4 - BILÍNGUE
MATERIAL ESCOLAR

QUANTIDADE
PAPÉIS

Bloco criativo – 32 folhas - Tamanho A4 - 120g/m² (235 x 325
mm)

2

Bloco de papel branco 20 folhas – Tamanho A4 – 140g/m²

2

Bloco colorido – 32 folhas - Tamanho A3 – 120g/m²

1

Bloco de papel branco - 20 folhas - Tamanho A3 – 140g/m²

1

Bloco de papel criativo Color Set Lummi - 20 folhas - Tamanho A4 - 120 g/m²

1

Caderno de cartografia capa dura 48fl - espiral (Para desenho livre)

1

Folhas de transparência Ink Jet sem tarja

3

Papel contact transparente

2m
RISCANTES

Apontador com lixeira para lápis jumbo triangular

1

Borracha branca macia

1

Caixa de lápis de cor grossos e triangulares (12 cores)

1

Caixa de giz de cera curto com 12 cores

1

Caneta de retroprojetor (cor preta)

1

Caneta hidrográfica jumbo (12 cores)

1

Caneta marca-texto

1

Lápis pretos (grafite jumbo triangular)

1

Unidade de giz líquido (sugestão: NewPen)

1
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EDUCAÇÃO INFANTIL - INFANTIL 4 - BILÍNGUE
MATERIAL ESCOLAR

QUANTIDADE
ARTÍSTICO

Aquarela com 12 cores

1

Botões (grandes/coloridos)

10

Caixa de cola colorida

1

Camiseta tamanho G adulto (cor branca) para atividade com
tinta

1

Cola branca bastão 20 g (sugestão: Pritt)

6

Cola branca líquida 90 g (sugestão: Pritt)

3

Cola glitter (cor a escolher)

1

Durex colorido (cor a escolher)

1

Durex vegetal

1

Kit de tempera guache 12 cores 15 ml

2

Massa de biscuit de 85 g (cor a escolher)

1

Tecido (chita, poá ou xadrez)

1m

Potes de massa para modelagem (cores diferentes) 150 g

6

Tesoura sem ponta com o nome do aluno gravado (sugestão:
Tramontina)

1

DIVERSOS
Gibi usado

2

Livro de literatura infantil adequado à idade (título será sugerido na primeira reunião de pais)

1
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EDUCAÇÃO INFANTIL - INFANTIL 4 - BILÍNGUE
MATERIAL ESCOLAR

QUANTIDADE
ORGANIZAÇÃO

Caixa organizadora de 7 litros - tamanho de caixa de sapato

1

Estojo escolar com duas divisórias

1

HIGIENE PESSOAL
Creme dental (manter na mochila)

1

Escova de cabelo (manter na mochila)

1

Escova de dentes (manter na mochila)

1

Garrafinha para água (identificada; manter na mochila)

1

Nécessaire (identificada para guardar os materiais de higiene
pessoal na mochila)

1

Pacotes de lenços umedecidos (4 por semestre)

8

Protetor solar (identificado; manter na mochila)

1

Repelente de insetos (identificado; manter na mochila)

1

Toalha para uso no lanche (identificada; manter na mochila)

1

Toalha de rosto (identificada; manter na mochila)

1

MATERIAL DE ARTE
Caneta permanente preta

1

Estojo de giz pastel oleoso 12 cores

1

Rolo para pintura 5 cm (sugestão: Tigre)

1

Pincel escolar cabo curto nº 16

1

EDUCAÇÃO INFANTIL - INFANTIL 4 - BILÍNGUE
Observações:
1. Sugerimos que os materiais não sejam de personagens.
2. Todas as peças do uniforme deverão vir devidamente etiquetadas com o nome e sobrenome do aluno e nível de
ensino.
3. Se a quantidade do material solicitado não for suficiente para o ano letivo, será solicitada a reposição.
4. Sugerimos que os Materiais de Arte sejam organizados separadamente.

