
 

LISTA DE MATERIAL INFANTIL IV 2022 

5 anos 

 

 
1 agenda escolar (será entregue em sala de aula) 

1 novelo de lã (qualquer cor) 

1 bloco de papel Creative Lumi Paper 

50 folhas de papel sulfite branco A4. 

1 pasta plástica com elástico, fina. (lição de casa) 

1 tesoura sem ponta (sugestão Mundial ou Tramontina) 

1 caixa de massinha 12 cores (a base de cera) 

2 colas bastão (sugestão Pritt). 

2 potes de tinta guache 250ml (qualquer cor) 

1 prancheta A4 (com prendedor) 

1 caderno de desenho grande 

1 bloco de papel canson A4 

1 bloco de papel canson A3 

2 tintas para artesanato (qualquer cor) 

1 caixa de giz pastel 

1 caixa de giz de cera 

1 Aquarela  

1 caneta hidrográfica preta 

1 agulha grossa para talagarça 

1 revista Pais e Filhos, de viagem, de natureza ou animais 

1 livro de história, para a Biblioteca de classe – LETRA BASTÃO (pode ser 

usado desde que esteja em bom estado). AUTORES (escolha um):  

Eva Funari – Ruth Rocha – Cecília Meireles - Heloisa Prieto – Ana Terra – 

Ziraldo - Tatiana Belinky – Ana Maria Machado – Silvia Orthof. 

1 jogo pedagógico de madeira, próprio para idade (novo ou usado em bom 

estado) (Ex. quebra cabeça, jogo da memória, percurso, etc.) 

1 conjunto de utensílios infantis (panelas, xícaras, eletrodomésticos, 

ferramentas, etc.) não precisa identificar. 

1 ESTOJO CONTENDO: 

1 lápis grafite nº 2 triangular fino (sugestão Faber Castell). 

1 borracha. 

1 apontador com reservatório 

1 caixa de lápis de cor 12 cores (sugestão Faber Castell) 

PARA USO PESSOAL 

1 pacote de lenço umedecido. 

1 escova de dentes (pedimos que as escovas sejam enviadas dentro de 

um nécessaire que permanecerão nas mochilas, assim poderão ser 

lavadas diariamente e trocadas sempre que necessário). 

1 pasta de dentes. 

1 sabonete líquido. 

1 garrafinha de água vai e volta (sugestão squeeze) 

1 saquinho contendo 1 muda de roupa que deverá ficar na mochila 

todos os dias, identificados. 

1 repelente.  

1 álcool gel 

3 mascaras   

1 maiô inteiro ou sunga, touca, toalha e um chinelo para natação (nos dias 

de Educação Física). 

 

 

 

 



 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 

✓ Todo material deve ser identificado com nome e série do aluno, inclusive todo o uniforme. 

 
 
✓ O Colégio São João Ilhabela acredita na importância da alimentação saudável. Solicitamos, portanto, o envio de lanches saudáveis. 

 

✓ Verificar data de validade nas colas, tintas, etc. 

 

✓ O Colégio São João Ilhabela adota uma agenda preparada para as necessidades do trabalho desenvolvido. Solicitamos que todos a utilizem 

e a verifiquem diariamente. 

 

✓ Para a compra de uniformes- LOJA DICLEY Rua: Bahia nº 215-, Barra Velha Ilhabela, Telefone:12- 99141 2958. 

✓ Papelaria Bom Custo Av. Princesa Isabel, 1047 – Perequê , Telefone: 12- 3896 1474. 

    

 

                     Em prol do meio ambiente, tudo que puder ser aproveitado, poderá ser usado em 2022. 

 

 
 

Quando houver necessidade, solicitaremos materiais específicos, com antecedência. 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=papelaria+bom+custo+ilhabela

