
 

 

INFANTIL V 

INÍCIO DAS AULAS 02/02/2022 

01 estojo 
01 apontador com depósito 
02 lápis grafite fino 
02 borrachas brancas 
02 caixas de lápis de cor (12 cores) 
01 caixa de giz cera (12 cores) 
01 tesoura sem ponta 
01 jogo de canetinha grossa (12 cores) 
02 tubos de cola branca (90g) 
01 caderno ata capa dura (grande) na cor AZUL (48 folhas) - Inglês 
02 cadernos ata capa dura (grande) na cor AMARELA (48 folhas) 
01 caderno de desenho espiral capa dura (grande) com folhas milimetradas (48 folhas), encapado na cor 
AMARELO 
30 palitos de sorvetes 
02 brinquedos pedagógicos, sugestões: alinhavo, blocos de encaixe, quebra-cabeça, fantoche, blocos lógicos, 
boneca, carrinho, boliche, entre outros 
01 brinquedo para areia 
01 alfabeto móvel em E.V.A. 
02 revistas (para recorte) 
01 gibi NOVO 
01 lata grande (vazia e limpa) de leite em pó ou outra, encapada na cor AMARELA 
01 pasta Polionda grossa na cor AMARELA, para guardar atividades em sala 
01 pasta Polionda fina na cor AMARELA, para tarefa 
02 pincéis grandes, com tamanhos diferentes, sendo um grosso e um fino 
01 camiseta tamanho adulto para ser utilizado em dia de pintura ou avental plastificado (identificado com o nome 
da criança) 
02 livros NOVOS (letra em CAIXA ALTA) de literatura infantil, no nível da criança, para caixa de leitura da sala (não 
serão devolvidos - NÃO COLOCAR NOME) 
KIT DE HIGIENE: enviar TODOS OS DIAS uma troca de roupa, máscaras para troca, um creme dental, uma escova 
de dentes, uma toalha de mão, uma garrafa de água, caneca para escovação e uma toalha para o lanche. 
 

OBS: TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS COM O NOME DO (A) ALUNO (A). 
 

Os materiais com (*) deverão ser pagos e deixados na papelaria. Este material será retirado pelo colégio no início 
das aulas, portanto o comprovante de pagamento deve ser entregue no 1º dia de aula junto com os materiais. 

* 01 rolo de fita adesiva 
* 02m de papel contact transparente 
* 03 potes de tinta guache (250ml)  
* 100 folhas de papel A4 brancas 
* 01 folha de papel laminado  
* 03 folhas de papel cartão 
* 01 tubo de cola glitter  
* 01 tubo de cola colorida  

* 04 folhas de E.V.A 
* 01 cartolina americana 
* 01 pacote de papel colorido – A4 120g/m2 
* 02 caixas de massinha para modelagem (12 cores) 
* 03 metros de papel kraft  
* 02 folhas de papel crepom 
* 1 m de papel celofane 



 

 

 

MATERIAIS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS 

 

DIDÁTICO 
 

SISTEMA DE ENSINO BERNOULLI  ADQUIRIR NO COLÉGIO - ACDMAV 

 

 

PARADIDÁTICOS 

 

TÍTULO  AUTOR  EDITORA  1º TRIMESTRE 

A escolinha do mar Ruth Rocha Salamandra X 

 
OS PARADIDÁTICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO 2º E 3º TRIMESTRES SERÃO SOLICITADOS 

POSTERIORMENTE 
 

 

ENTREGA DE MATERIAIS 31/01/2022 

 


