
 

LISTA DE MATERIAL 2022 – EDUCAÇÃO INFANTIL G5 

 01 Apontador com depósito 

 01 Bloco de desenho A4 branco 20 folhas (Canson) 

 02 Blocos de papel criativo A4 colorido  

 01 Borracha branca (substituir sempre que necessário) 

 01 Caderno de cartografia 96 folhas 

 01 Caderno de caligrafia pedagógico capa dura  48 folhas 

 01 Caderno pedagógico quadriculado capa dura (1cm x 1 cm) 

 01 Caixa de lápis de cor  12 cores  

 01 Caixa de giz de cera  12 cores 

 01 Camiseta grande usada (tipo adulto) para uso nas aulas de arte 

 02 Cola liquida 40 gramas (boa qualidade) 

 02 Cola bastão 40 gramas (boa qualidade) 

 01 Estojo escolar 

 01 Fita durex larga transparente (boa qualidade) 

 01 Folha de EVA com gliter 

 01 Folha de EVA lilás ou rosa 

 02 Lápis preto nº 2 (HB nº 2) substituir sempre que necessário 

 02 Massinha de modelar caixa com 12 cores  

 02 Pacote de sulfite 100 folhas 

 01 Pacote de balão nº 11 colorido (boa qualidade) 

 01 Pasta de papelão com elástico branca 

 01 Pincel nº 12 ou 20 

 01 Tesoura sem ponta 

 01 Tinta guache (caixa com 6 cores) 

Observações Importantes 

 

* Reunião de Pais: 05/02/22 às 09h30.  

Sua presença é muito importante! Solicitamos a colaboração de não trazer crianças no dia da 

reunião. 

 

* Início das aulas: Dia 07/02/22. 

 

* Lista de Materiais:  Devem ser identificado todos os materiais e entregues na secretaria do 

Colégio até o dia 05/02/22. Desta forma, no início das aulas a professora poderá dedicar-se 

exclusivamente a recepção dos alunos.  

 

* Material de Higiene: Deverá ser identificado e substituído sempre que necessário (escova, 

creme dental, toalha de mão e escova de cabelo).  

 

* Uniforme: Deverá ser completo, inclusive jaqueta de inverno (solicitamos aos pais que 

identifiquem o uniforme dos filhos).  

O uniforme encontra-se a venda: Na secretaria do Colégio e/ou Loja Recanto das Novidades: 

Rua Gerônimo Busato Filho nº 84. Vila Tarumã Pinhais / fone: (41) 3667-2256. 

 


