
 

 Lista de material 2022 Infantil 4 

 
1 lápis tipo grafite preto (Faber Castell) 
1 caixa de giz de cera (com 12 cores) 

1 apontador de metal 
1 borracha (Mercury) 
1 tesoura com nome (Mundial ou Tramontina) 
2 caixas de pillot color grosso (Compactor) 
1 caixa de lápis de cor – 12 cores (Faber Castell) 

2 massas de modelar soft – 500g (Acrilex) 
1 pasta transparente com grampo (polipropileno) - para dever de casa 
1 pasta plastificada com elástico ou estilo maleta - azul 
1 caderno de desenho espiral A4 simples (sem pauta) 
1 caderno azul pequeno capa dura (para agenda)  - etiquetado 
1 copo plástico etiquetado – preferência na cor azul 
1 avental plástico 

1 Aquarela 

2 colas bastão laváveis (Faber Castell) 
1 caixa de cola colorida com 6 cores 

2 unidades de prato de papelão número 3 
1 durex colorido- azul, vermelho ou amarelo (a escolher) 

1 pacote de colorset – com 24 folhas 
1 pacote de folhas criativas estampadas- A4 (são com características de corações, 
bolinhas e etc.) 

4 folhas de cartolina colorida - azul, amarelo, vermelho e verde (uma de cada) 
2 folhas de cartolina dupla face - amarelo, laranja, azul ou verde (a escolher) 
1 folha de E.V.A – fantasia (são com características de corações, bolinhas e etc.) 
1 folha de E.V.A – lisa (qualquer cor) 
1 metro de contact transparente 
1 bloco de desenho A3 branco 140g Canson BL 20 FL 

1 pacote chamequinho colorido (cor a gosto) 
1 livro de história infantil na faixa etária 3 a 4 anos 

1 revista para recorte 

   

*As marcas citadas foram em função da durabilidade dos produtos, porém 
você poderá optar por outras marcas. 

*Todos os materiais devem estar devidamente etiquetados com o nome do aluno. 

 

Atenção! 

Cada criança usará o seu próprio material, que será guardado em caixas 

individualizadas. 

 


