
 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS 2021 – INFANTIL 5 – MEIO PERÍODO 

 

AVISOS IMPORTANTES:  

1) Prezar pela simplicidade dos materiais;  

2) Comprar apenas o solicitado, evitando excessos;  

3) Evitar a compra de materiais de personagens, que são mais caros e não trazem qualquer benefício ao 

processo educativo das crianças;  

4) Reaproveitar os materiais utilizados na série anterior e que estejam em bom estado;  

5) Respeitar as medidas indicadas para os lápis, mochila etc., pois tais indicações têm motivação 

pedagógica;  

6) Para alguns materiais como o giz pastel e as canetinhas é importante ter um recipiente separado dos 

demais materiais para preservá-los. 

7) Durante o ano serão solicitados materiais para reposição, conforme a necessidade;  

8) Identificar todo o material escolar, peças do uniforme e materiais de higiene com nome completo;  

9) Entregar todo o material no dia da 1ª reunião de pais para a professora regente.  

 

DIVERSOS:  

1 Cópia autenticada da certidão de nascimento ou RG da criança – para uso nos passeios e aulas de 

campo (somente para novos estudantes); 

1 Caixa de lápis de cor JUMBO (identificados com o nome da criança);  

1 Caixa de giz pastel oleoso (deixar armazenado em um potinho com tampa – giz e pote identificados); 

1 Tesoura escolar sem ponta/aço – 13cm (com o nome);  

1 Cola bastão de 40 gramas; 

1 Pote grande de massa de modelar - 500 gramas cada (qualquer cor);  

1 Apontador com depósito para lápis JUMBO;  

1 Lápis grafite grande JUMBO;  

1 Jogo de canetinhas hidrográficas JUMBO (organizar dentro de um estojo/lata/pote);  

1 Bloco creative paper (32 folhas em 8 cores – formato 235 x 325 mm);  

1 Estojo escolar grande com 2 repartições/zíperes;  

1 Tubo de cola líquida 90 gramas;  

1 Borracha pequena plástica;  

 



 

 

 

 

 

1 Pote pequeno de glitter; 

1 Pote pequeno de lantejoula;  

1 Pasta maleta polionda identificada (tamanho A3 para carregar o caderno); 

1 Caixa de tinta guache; 

1 Flauta de brinquedo; 

1 Mochila grande escolar (que comporte a lancheira dentro); 

1 Lancheira;  

1 Revista (para recorte);  

2 Gibis;  

1 Pincel chato número 16-macio;  

1 Dúzia de botões grandes (mínimo de 15mm de diâmetro) cores variadas; 

1 Brinquedo pedagógico para a faixa etária (QUEBRA-CABEÇA, BRINQUEDO DE ALINHAVO, FANTOCHE);  

1 Livro de literatura apropriado para a faixa etária;  

1 Fantasia (pode ser usada em bom estado). 

** Brinquedos (boneca/conjunto de panelinha, carrinhos/pista, casinha, animais em miniatura, barraca, 

kit médico, ferramentas, salão de beleza, feirinha, fazendinha etc.);  

** Materiais desestruturados: guarda-chuva, utensílios de cozinha/casa, potes, tampas, toco de 

madeira, aparelhos que não funcionam (telefones, controles remotos, máquinas fotográficas etc.) 

Tecido, qualquer cor/tipo (aproximadamente 1 metro). 

OBS.: O Infantil 5 usará um caderno especial, que será confeccionado de acordo com as necessidades da 

faixa etária – esse material será vendido no Colégio no início do ano. 

 

MATERIAIS DE HIGIENE E VESTUÁRIO:  

1 Galocha impermeável; 

1 Escova de dente (com identificação);  

1 Creme dental (com identificação);  

1 Camiseta – tamanho adulto – para uso nas aulas de artes (com identificação);   

1 Muda de roupa; 

1 Squeeze (com identificação); 

1 Nécessaire (com identificação e que comporte a escova de dente e a pasta); 

1 Lenço umedecido. 

 



 

 

 

 

 

SUGESTÕES DE TÍTULOS DE LITERATURA INFANTIL 

 

O medo que mora embaixo da cama – Mariza Tavares – Editora Globinho 

Caçadas de Pedrinho; Sítio do Pica-pau Amarelo; Pílula Falante – aventuras da Emília – ambos de 

Monteiro Lobato 

O livro do contra – ATAK – Companhia das Letrinhas 

Viviana a Rainha do Pijama – Steve Web 

A menina do avesso – Nali Namnerb – Editora Melhoramentos 

Arca de Ninguém – Mariana Caltabiano 

Joãozinho e Maria – recontado por Ruth Rocha – Editora Salamandra 

Gato pra cá, rato pra lá – Sylvia Orthof – Editora Rovelle 

Velhinha que dava nome as coisas – Cynthia Rylant 

Adivinha o quanto eu te amo – Sam McBratney – Editora Martins Fontes 

Um presente diferente, Marta Azcona – Editora Callis 

Turma da Mônica em as Lendas Brasileiras – Maurício de Sousa – Editora Girassol 

Meu primeiro Maluquinho em quadrinhos – Ziraldo – Editora Globo (Quadrinhos somente com imagens) 

Elmer, o elefante xadrez – David Mckee – Wmf Martins Fontes 

O Beijo – Valerie D'heur – Editora Brinque Book 

O homem que amava caixas – Stephen Michael King – Editora Brinque Book 

O caso da lagarta que tomou chá de sumiço – Milton Célio de Oliveira Filho – Editora Brinque Book 

Que bicho é este? – Liana Leão – Editora Elementar 

Marcelo, Martelo, Marmelo – Ruth Rocha – Salamandra 

Quem tem medo de monstro?  – Ruth Rocha – Salamandra 

Gildo – Silvana Rando – Editora Brinque Book 

Até as princesas soltam pum – Ilan Brenman 

Maria vai com as outras – Sylvia Orthof – Ática 

Fábulas – Monteiro Lobato – Globo Livros (livro digital) 

Isso eu posso fazer – Satoe Tone – Edições SM 

Tô indo – Mattieu Maudet – Edições SM 

Se a criança governasse o mundo... – Marcelo Xavier – Formato 

A decisão de um campeonato – Ruth Rocha – Salamandra 

"O Peixe Pixote" – Sônia Junqueira 


