LISTA DE MATERIAIS 2022 – INFANTIL 4 – INTEGRAL

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, pastas etc., pois tais indicações têm motivação
pedagógica.
6) Durante o ano serão solicitados materiais de uso permanente para reposição, conforme a
necessidade.
7) Identificar todo o material escolar, peças do uniforme e materiais de higiene com nome completo.
8) Entregar todo o material no dia da primeira reunião de pais com a professora regente.

MATERIAIS

- 1 Caderno: material será vendido no Colégio no início do ano e dará continuidade para o infantil 5.
- 1 Cópia autenticada da certidão de nascimento ou RG da criança – para uso nos passeios e aulas de
campo;
- 1 Foto 10x15 da família (Para utilização ao longo do ano);
- 2 Potes de massinha de modelar 500g;
- 1 Caixa de giz pastel oleoso;
- 1 Lápis Grafite Jumbo;
- 1 Caixa de lápis de cor jumbo - 12 cores (organizar dentro do estojo, todos identificados com o
nome);
- 1 Jogo de caneta hidrográfica grossa jumbo – 12 cores (organizar dentro de um estojo);
- 1 Borracha branca;
- 1 Apontador para lápis jumbo com depósito;
- 1 Tesoura de metal com cabo de plástico/ sem ponta – para crianças (com identificação);
- 1 Estojo com TRÊS divisórias grandes divisórias para os lápis de cor, canetinhas, cola e tesoura –
identificados com nome;
- 1 Bloco de papel Creative com 32 folhas em 8 cores;
- 1 Folha avulsa para Scrapbook (qualquer cor ou tema);

- 1 Tubo de cola branca 110g;
- 1 Cola bastão 40g;
- 1 Pincel chato – n.° 18;
- 1 Estojo de aquarela com pincel fino;
- 15 Botões grandes de cores variadas;
- 1 Mochila escolar grande;
- 1 Jogo pedagógicos para a faixa etária (QUEBRA-CABEÇA GIGANTE, JOGOS DE ENCAIXE, MEMÓRIA,
EDUCATIVOS);
- 1 Brinquedo (BONECA, CARRINHO, CASINHA, BICHOS DE PELÚCIA, FANTOCHE, PANELINHAS, PISTA DE
CARROS...);
- Materiais desestruturados: utensílios de cozinha/casa, potes, tampas, toco de madeira, aparelhos
que não funcionam (telefones, controles remotos, máquinas fotográficas, etc.)

MATERIAIS DE HIGIENE E VESTUÁRIO:
1 Escova de dentes;
1 Tubo de creme dental infantil;
1 Nécessaire pequena para colocar a higiene (identificada com o nome completo);
1 Repelente (identificado com nome completo);
1 Protetor solar (identificado com nome completo);
1 Pacote de lenço umedecido (identificado com nome completo).
1 Galocha cano alto impermeável;
1 Squeeze (garrafinha para água);
1 Muda de roupa - todas as peças identificadas com o nome (calça ou bermuda, cueca/calcinha, blusa,
meia, um par de calçado - não é necessário que seja do uniforme) para ficar na mochila;
1 chinelo;
1 Manta leve pequena (identificada com nome completo);
1 Lençol de berço com elástico (identificado com nome completo);
1 Travesseiro pequeno com fronha (identificado com nome completo);
1 Saco protetor com zíper para guardar a roupa de cama (identificado com nome completo);

LITERATURA INFANTIL

- 1 Livro de literatura infantil para a biblioteca de sala (faixa etária a partir de 4 anos, sendo um dos títulos
abaixo);

O monstro das cores – Anna Llenas
Coleção sentimentos e emoções – James Misse (Quando eu sinto raiva, Quando me sinto feliz, Quando eu sinto
medo, Quando me sinto triste)
Qual é a cor do amor? – Linda Strachan
Tenho monstros na barriga – Tonia Casarin
Tenho mais monstros na barriga - Tonia Casarin
Coleção feito pra mim – Molly Wigand (Como ser amigo, Sentir-se furioso, Às vezes eu tenho medo, É triste
quando alguém morre)
Você troca? – Eva Furnari
O Vazio – Anna Llenas
Maria vai com as outras – Sylvia Orthof
Árvore de bebês – Sophie Blackwall
Se eu abrir essa porta agora ... – Alexandre Rampazo
A outra história de Chapeuzinho Vermelho – Jean-Claude R. Alphen
O Monstro do quarto do Pedro – Ruth Rocha
Meu amigo faz iiiii – Andréa Werner
Meu crespo é de rainha – Bell Hooks
A semente da verdade – Patricia Engel
Amoras – Emicida
Menina bonita do laço de fita – Ana Maria Machado
Rita, não grita! – Flávia Muniz
O Marimbondo Zangado – Eunice Braido
Que cor é a minha cor – Martha Rodrigues
Ficar triste não é ruim – Como uma criança pode enfrentar uma situação de perda – Michaelene Mundy
Além do Rio – Ziraldo
Tudo bem ser diferente – Todd Parr
O Livro da família – Todd Parr
Para que serve um livro? – Chloé Legeay

