
 
                                                                                                  

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021 
 

Educação Infantil – Infantil 5  
 

Material para sala de aula 
100 Folhas de papel sulfite A4 120g/m2 
01 Agenda diária 
01 Caderno de cartografia capa dura (s/ seda) (48 fls) 
06 Lápis grafite triangular (Não usar lapiseira, colocar nome) 
01 Estojo c/ zíper (03 repartições) 
01 Apontador p/ lápis com depósito  
01 Caixa de lápis de cor triangular 12 cores Jumbo com apontador  
01 Caixa de tempera guache com 06 cores com efeito neon 
01 Caixa de giz de cera triangular  
02 Caixas de massa de modelar com 12 cores (Sugestão Soft Acrilex) 
01 Estojo de canetas hidrocor c/12 cores   
02 Borrachas brancas grandes       
01 Caixa de cola colorida 
02 Folhas de EVA Pink 
02 Folhas de EVA Rosa Claro 
01 Tesoura para criança 
01 Pincel chato nº10 Tigre     
02 Revistas p/ recorte (animais/alimentos)      
02 Pacotes de lantejoula       
02 Livros de história infantil encapado com plástico transparente 
03 Colas bastão 40g (sugestão Acrilex ou Pritt) 
02 Bastões de cola quente fino  
01 Caixa organizadora (mini) poliondas azul (meninos) amarela (meninas) 
10 Palitos de sorvete  
 
Material para recreação para os dois semestres 
02 Baldes de praia com pá 
02 Bolas 
02 Carrinhos ou tratores de plástico (meninos) 
 
Material para higiene 
02 Caixas pequenas de lenços de papel 
01 Creme dental 
01 Escova de dente com estojo (colocar nome) 
 

✓ A reunião de apresentação de professores e a data de entrega de materiais será divulgada posteriormente. 
✓ Todo o uniforme e outros materiais, tais como: estojo, mochila, caixa de lápis de cor (cada unidade), lancheiras e 

outros deverão ser identificados com o nome do aluno. Identificar o uniforme com tinta para tecido ou, 
preferencialmente bordar.  

✓ Início das aulas 25/01/2021 (previsão) 
✓ Horário: 13h às 17h 

 
 

 

 
 

                                              

UNIFORME ESCOLAR - (uso obrigatório) 
 

Confecções Sueli Zagati - Tel. 3406-3694 
Av. José Rosário nº 373 – Labienópolis – Garça 

 
Moda & Cor (Solange Fujikawa) - Tel. 3471-2395 

Rua: Padre Leite, 222 – Centro – Garça 
 
 

 


