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EDUCAÇÃO INFANTIL– INFANTIL V – 2020 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR DE USO INDIVIDUAL: 

1º Trimestre 

- 01 caderno de desenho meia pauta – 150g/m² (atividades 
de sala e de casa);  

- 01 quebra-cabeça de madeira ou plástico duro (5/6 anos) 
(atividades pedagógicas);  

- 01 caixa de gizão de cera – 12 cores (atividades de 
desenho e pintura);  

- 02 caixas de lápis de cor, Jumbo Triangular -12 cores 
(atividades de desenho e pintura);  

- 01 estojo de caneta hidrográfica compactor color blister 12 
cores  (atividades de desenho e escrita);  

- 05 lápis grafite – Jumbo Triangular (atividades de escrita);  
- 03 apontadores para lápis jumbo triangular(realização das 

atividades);  
- 03 borrachas brancas (realização das atividades); 
- 01 tesoura sem ponta com o nome gravado (atividades de 

recorte);  
- 03 pastas catálogo com 50 folhas (enviar as atividades do 

trimestre);  
- 01 pasta polionda azul (4 cm) com elástico (organizar as 

atividades em sala);  
- 02 pastas plástica finas com elástico tamanho A4 

(atividades de casa e atividades do projeto leitura);  
- 01 rolo de papel toalha (para uso em atividades de 

pintura);  
- 01 rolo de fita larga escura nº 3777 (atividades 

pedagógicas e modelagens);  

- 01 bloco formato A3, 140g/m², branco para desenho  
(registro de atividades do portfólio, caderno de 
arte e livro literário); 

- 01 bloco formato A4, 140g/m², branco para desenho  
(registro de atividades do portfólio, caderno de 
arte e livro literário); 

- 01 bloco de papel A4, 210mm, 75gr, com 100 folhas  
(qualquer cor) (livro literário e portfólio);  

- 03 tubos de cola - 110g (colagens);  
- 02 potes de tinta tempera guache – 250 ml (laranja e verde) 

(atividades para portifólio, atividades livres e dirigidas, 
atividades nos livros);  

- 02 blocos criativos em 8 cores, com 32 folhas, formato 
325x235mm (portfólio, livro literário, combinados da 
turma, capa de trabalhos trimestrais, dobraduras, 
papel picado para atividades);  

- 01 pote de massa de modelar macia – 500g (coordenação 
motora e modelagem);  

- 01 rolo de papel contact transparente (portfólio, 
combinados da sala e cartazes);  

- 01 folha de papel pardo (registro de atividade);  
- 03 pincéis atomico color jr. 850 preto (atividades de 

desenho, escrita e marcação);  
- 01 vaso de mdf  cru 13x14x14 (confecção de atividades 

com pintura e texturas). 
 

2º Trimestre 

- 01 folha de papel panamá (a mais fina) (capa para o 
portfólio);  

- 02 folhas de cartolina laminada (qualquer cor) - (para 
atividades de recorte, colagem e desenhos);  

- 01 pote de tinta acrílica (atividades com pintura);  
- 01 porta retrato mdf cru para foto 10x15 (confecção de 

atividade para lembrança);  
- 01 pincel para pintura–nº16 (pintura);  
- 02 metros de TNT (qualquer cor) (confecção de fantasias 

e sacolinhas);  
- 01 pacote de etiqueta redonda 12mmm (atividades de 

matemática e motoras). 

 

3º Trimestre 

- 01 folha de cartolina estampada (atividades de colagens);  

- 01 pote de tinta para tecido 250ml - roxo.  (atividades com 

pintura);  

- 01 novelo de barbante (qualquer cor) (atividades de 

coordenação e atividades nos livros);  

- 02 pacotes pequenos de lantejoulas grandes (cores 

variadas) (atividades de colagens);  

- 01 pacote de palito de picolé (verde) (atividades de 

colagem, contagem e massinha). 

 
 

 

 

OBSERVAÇÕES 

● Início das aulas: 27/01/2020. 
● Agenda Escolar, própria do SAFA, entregue gratuitamente na primeira semana de aula. É de uso 

obrigatório. 
● A entrega de material deverá ser feita nos dias 23/01/20 e 24/01/20, nos horários de 8h às 12h 

(para o turno matutino) e 14h às 18h (para o turno vespertino). ENTREGA NO PERÍODO EM QUE 
O ESTUDANTE ESTÁ MATRICULADO. 

● Caso opte por pagamento da taxa, serão 2 parcelas de R$185,00. Esse valor inclui a aquisição de 
3 (três) livros do Projeto Leitor SAFINHA. 

● Para quem optou em adquirir o material, a relação dos 3 títulos dos livros literários será enviada 
na primeira semana de aula. 

● Os materiais (livros didáticos) e o uniforme deverão ser identificados com o nome da criança 
(exceto folhas). 

 


