
 
 

LISTA DE MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL – GRUPO 5 – 2023 (05 ANOS) 

 

MATERIAL DO SISTEMA POSITIVO 
Materiais identificados para ficar na Escola 

 1 estojo com 2 lápis de escrever, borracha, 
apontador, 1 cola de bastão (grande); 

 1 estojo para lápis de cor e canetinha; 1 tesoura 
redonda (com nome);  

 1 pasta plástica simples, transparente e com 
elástico (com nome); 

 1 pasta plástica grossa, transparente e com elástico 
(com nome); 

 1 caixa de giz de cera (grosso - triangular);  
 1 conjunto de canetinha (ponta fina); 
  1 caixa de lápis de cor (12 cores - aquarela); 
  1 camiseta grande para pintura (pode ser usada). 
 1 garrafinha d’água;  
 1 foto do aluno (10x15;); 
 1 foto do aluno com o pai (10x15);  
 1 foto do aluno com a mãe (10x15);  
Obs: As fotos serão devolvidas no final do ano. 
 

Material sem identificação para ficar na Escola 
 100 folhas de sulfite 40, brancas; 
 50 folhas de sulfite 60, coloridas (cores vivas); 
 1 pacote folha colorida lumipaper;  
 1 folha de papel celofane; 
 10 plásticos para classificador (grosso e sem furo);  
 3 tubos de cola branca grande; 
 1 bola de plástico colorida, média e resistente;  
 2 tubos de cola 3D alto relevo;  
 1 cola glitter; 
 5 envelopes pardos tamanho ofício;  
 2 embalagens de lenços umedecidos;  
 2 embalagens de lenço de papel; 
 2 folhas de EVA, tamanho cartolina lisa (cores 
primárias); 

 1 folha EVA com glitter (menos rosa); 
 2 potes de massinha de modelar 500 gr;  
 1 pacote de pratos descartáveis (pequeno); 
 1 caixa pequena com 6 unidade de tinta guache; 
  1 pincel tamanho 12; 
 2 canetas para retroprojetor; 
 1 pacote de papel mágico; 
 2 lixas de fogão; 
 10 prendedores de roupa de madeira; 
 6 pares de olhinhos de plástico nº 8mm; 
 1 tubo de cola EVA; 
 20 cm de velcro; 

 6 pares de olhinhos nº 10mm; 
 1 fita crepe 3M; 
 1 tempera guache 250ml (cores primárias); 
 1 creme dental branco para técnicas;  
 2 repelentes para insetos em spray;  
 1 cx de cola colorida;  
 10 botões grandes e 10 botões pequenos;  
 10m de fita de cetim nº 10;  
 ½ m de algodão cru; 
 50 cm de tecido estampado (menos de 
personagens);  

 1 organizador plástico com tampa (8,6 l) 
 1 alfabeto móvel de madeira; 
 1 livro literatura infantil de boa qualidade; 
 1 baldinho de areia; 
 1 cartela de adesivos; 
 1 bola de qualidade.  

 

Meninos: 
 1 cx têmpera guache fantasia metalic; 
 1 jogo de encaixe; 
 1 carrinho ou boneco; 
 1 pct palito de picolé; 
 1 pct de balão nº 7; 
 1 pct de lantejoulas (- rosa e roxa). 

 

Meninas: 
 1 cx tinta confetti; 
 1 boneca ou jogo de panelinha; 
 10 unidades de colher de sobremesa descartável; 
 1 kit de brinquedos para massinha de modelar; 
 10 copos descartáveis. 

 

Projeto Literário 2023:  
Será desenvolvido pela Plataforma “Árvore Digital” 

 

Importante:  
Todo o material individual deverá vir identificado com 
o nome do estudante, inclusive os uniformes, os potes 
ou lancheiras. 
 

Atenção: O início do ano letivo será no dia 13/02/23 
com adaptação das crianças, com horário diferenciado 
e entrega de materiais conforme orientação na 
matrícula. No dia 17 de fev. reunião de pais, às 18h. 
 

É OBRIGATÓRIO O USO DO UNIFORME ESCOLAR 
COMPLETO, DIARIAMENTE, INCLUSIVE O MOLETOM 

COM EMBLEMA DA ESCOLA. 


