LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2020
Infantil 4 – Educação Infantil
Material de uso diário
● 1 bloco de papel canson A3 (140g)*
● 1 bloco de chão papel canson A2 (90g)*
● 2 blocos de papel canson A4 (140g)*
● 1 bloco Criativo Romitec*
● 1 bloco Ecocores textura visual n°1 (Novaprint)*
● 1 pincel quadrado nº16*
● 1 pincel redondo nº18*
● 1 caixa de lápis de cor, com 12 cores, jumbo, triangular*
● 1 estojo de canetas hidrocor, com 12 cores, jumbo, ponta grossa*
● 1 caixa de giz de cera grossos, com 12 cores (Acrilex)*
● 1 tubo de cola branca (1kg)*
● 1 tubo de cola gel (63g) (Faber Castell)*
● 3 tubos de cola em bastão (40g)*
● 1 estojo de aquarela em pastilha 12 cores (Faber Castell)*
● 1 caixa de pintura a dedo, com 6 cores*
● 1 caixa de massa de modelar, de amido, com 12 cores*
● 2 potes de massa de modelar, de amido, 500g (qualquer cor)*
● massa de modelar para artesanato E.V.A. 50g, 10 cores*
● 1 pote de tinta guache 500ml (Acrilex) – cores: vermelho ou preto*
● 1 tela para pintura 30x40
● 1 rolo de arame de alumínio colorido para artesanato (5m) (qualquer cor)*
● 1 pacote de folhas naturais desidratadas*
● 1 pacote lantejoula 8mm (100g ) (qualquer cor)*
● 1 novelo de lã (qualquer cor)*
● 1 rolo de espuma para pintura (5cm)*
● 1 pacote de palitos de sorvete coloridos (qualquer cor)*
● 1 tesoura vai e vem (Faber Castell)
● 1 rolo de fita cetim, de 2 cm de largura, 10m (qualquer cor)*
● 1 rolo de fita cetim, de 4 cm de largura, 10m (qualquer cor)*
● 1 mochila em que caiba uma troca de roupa
● 1 lancheira
● 1 avental, disponível na loja Bandar (utilizado para trabalhos com tinta)
● 1 garrafa ou squeeze para água
● 1 pasta portfólio bolha (Papel Toys) - disponível na papelaria do colégio (poderá ser aproveitada do
ano anterior)

OBSERVAÇÕES
1. As marcas sugeridas apresentam qualidade e durabilidade.
2. A agenda escolar será fornecida pelo colégio.
3. Os livros paradidáticos serão solicitados durante o ano letivo, por meio de circular e site.
4. Os materiais sinalizados com (*) não precisam ser etiquetados, pois são de uso coletivo.
5. O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto sempre que terminar.
6. Todo o material (organizado em sacola ou pacote fechado, devidamente identificado) deverá ser
entregue à professora, no dia da Reunião de Pais, cuja data e horário serão divulgados
oportunamente.
7. A pasta deve ser etiquetada com o nome completo e série do aluno.
8. Para cultivarmos atitudes cada vez mais sustentáveis, cada estudante deverá trazer ao colégio, sua
garrafa ou squeeze para água.

