
 

 

LISTA DE MATERIAL - 2021 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

GRUPO 5 
 

 

 1 estojo de hidrocor grosso (12 cores) 

 1 estojo de hidrocor fino (12 cores) 

 1 pasta grossa plástica com elástico  

 1 lápis grafite 2 b 

 1 borracha 

 1 apontador 

 1 estojo de lápis de cor (12 cores) 

 1 caderno meia-pauta 

 1 tesoura sem ponta 

 1 cola bastão 40 g 

 1 caneta hidrográfica color 850 Jr - preta 

 1 caneta hidrográfica fina - preta 

 1 estojo 
 
*Lembramos que os materiais que estiverem em bom estado e completos podem ser 
reaproveitados de um ano para o outro. 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 
1. Retiramos vários ítens coletivos da lista, pois no quadro de pandemia que estamos vivendo alguns 
materiais não podem ser compartilhados. O que solicitamos nesta lista é o que, de fato, será necessário 
para uso individual da criança. Além disso, retiramos também neste 1º semestre a pasta fina com 
elástico, pois não poderemos desenvolver o projeto de leitura “Conta Comigo” ainda. Caso no 2º 
semestre ele seja retomado, pediremos a pasta fina com elástico para o transporte do livro do “Conta 
Comigo”.  
 
2. Neste 1º semestre a agenda de comunicação da escola com as famílias ainda será utilizada apenas na 
plataforma, de forma virtual. No 2º semestre avaliaremos se já será possível utilizar nossa agenda física, 
que é adquirida na secretaria. Enviaremos comunicado, caso isso aconteça, solicitando seu envio. 
 
3. Pedimos que os materiais solicitados venham todos identificados com o nome da criança e turma. 
 
4. Cada criança deverá trazer diariamente na mochila (Tudo marcado com nome e grupo do  aluno): 

 1 muda de roupa 

 1 par de meias 

 Saco plástico (para roupa usada) 

 3 máscaras sobressalentes 

 Saco plástico para máscaras usadas 

 1 garrafinha plástica para água 
 
5. Em dias de passeio, caso seja possível realizá-lo, as crianças deverão usar a camiseta da escola. 
 



6.  No decorrer do ano, poderão ser pedidos materiais específicos para o desenvolvimento de Projetos  
na turma ou outros que poderão ser necessários e que não foram pedidos por ora. 


