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INFANTIL 5  

 

Início das aulas: Alunos antigos: 2 de fevereiro (sexta-feira) / Alunos novos: 5 de fevereiro (segunda-feira) 
 

 Entrega do material na escola de 18 a 25 de janeiro, na sala de aula do aluno, das 9 às 11 horas e  
das 14 às 16 horas.  

 Material e uniforme completo (obrigatório) deverá ser identificado com o nome do aluno. 
 

1 agenda (identificada com nome do aluno) - exceto para alunos do Bilíngue 
1 nécessaire contendo uma escova de dentes identificada com nome do aluno e um creme dental 
(material que ficará na mochila do aluno) 
2 pastas-catálogo com 50 plásticos 
 1 pote de massinha UTIGUTI (ref.: 004) 
1 pasta plástica azul fina com elástico 
1 tubo de cola 90g 
2 ecolápis grafite n° 2 (triangulares) 
  1 lápis grafite nº 2 jumbo 
   1 lápis grafite B6 
2 borrachas TKPlast 
1 apontador com depósito  
1 caixa de ecolápis de cor com 12 cores 
1 tesoura Mundial sem ponta com o nome gravado (para crianças canhotas, sugerimos tesoura 
própria) 
2 canetas pretas Futura (ponta porosa média) 
3 canetas pretas para retroprojetor  
2 canetas pretas Pilot  Color 850  
1 estojo simples (em que caibam 12 lápis de cor, 1 apontador e uma borracha) 
1 tela 30 x 40 cm 
1 copo de plástico (identificado com o nome do aluno) 
1 pacote com 50fls de papel sulfite 40g tamanho A3 branco 
   1 bloco papel Filiart Renaud 20 folhas A3 240g (textura tela) 
1 bloco de papel cartonado colorido A3
2 potes de guache 250 ml (azul) 
1 folha de papel de seda (cor da preferência do aluno) 
2 folhas de papel para scrapbook A2   
  50 cm de algodão cru 
  2 envelopes Kraft 37x47 (não identificar) 
  1 metro de cano PVC (diâmetro que preferir) 
 
 

MATERIAL DE ARTE: (será de uso coletivo)  
 
 1 estojo de caneta grossa hidrocor 12 cores – Jumbo-Faber Castell 
 1 caixa de giz pastel oleoso com 24 cores (sugestão - Pentel)  
 1 caneta preta de retroprojetor  
 1 caixa de massa para modelar com 12 cores  
 3 rolos de durex colorido: 1 azul, 1 branco e 1 amarelo   
 1 rolo de fita crepe 
 2 folhas brancas de cartolina  
 1 bloco de papel para desenho Filiart Renaud, superfície tela, A3, 240 g/m²  
 4 meias para artesanato de cores diferentes  
 1 pote de nanquim preto  
 6 sacos plásticos grossos tamanho ofício sem furos  
 2,0 m de algodão cru, sendo a largura de 1,5m 



 1 pote de anilina em pó comestível (azul, amarela e vermelha) 
 1 barra de argila de 1 kg ou 2 barras de 500 g. 
 1 bastidor na medida de 25 cm. 
 1 lápis integral grafite 9B (Keramic) 
 1 folha de papel pardo 
 1 rolo de barbante grosso 
 1 bacia plástica 40 cm 
 1 camiseta amarela (tamanho P - adulto)  

 
 
ATENÇÃO: 

 

  Um título da Literatura será solicitado no decorrer do ano letivo. 

 

 

DISTRIBUIDOR DE UNIFORMES: Pequeno Anjo – Rua Marechal Deodoro, 1774 loja 1. Telefone: 3441-3777 

 

 


