
 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022 

ETAPA 4

 

Materiais de papelaria: 

02 - Apontador com depósito; 

02 - Borrachas brancas; 

01 - Caderno de brochura a grande capa 

dura vermelho 48 folhas; 

02 - Caixa de lápis de cor (12 cores); 

01 - Caixa de cola gliter colorida; 

01 - Caixa cola colorida; 

05 - Caixas de massa para modelar (macia 

12 cores); 

01 - Caixa de tinta guache; 

01 - Estojo escolar vazio; 

05 – Lápis preto grafite n°02; 

01 - Pincel chato n°10; 

01 - Tesoura pequena sem ponta; 

03 - Tubos de cola branca (90 gramas); 

04 - Pastas trilho (trilho de plástico); 

04 - Placas de EVA (cores lisas variadas); 

02 - Placas de EVA metalizada (cores lisas); 

02 - Placa de EVA plush; 

02 - Placa de EVA metalizada (estampada); 

03 - Papéis crepons (cores variadas); 

01 - Folha de papel seda; 

01 - Folha de papel pardo; 

02 - Canetas de tecido (cores diferentes); 

01 - Caixa de lápis de cor (aquarela); 

03 - Lápis preto grafite n°02; 

03 - Pastas trilho (trilho de plástico); 

01 - Apontador comum; 

01 - Tela 20x30 ou 30x40; 

02 - Pote de tinta de tecido pequeno 

(sugestão de cor: rosa e laranja). 

01 - Novelo de lã; 

 

 

02 - Cola bastão fina; 

05- Envelopes A4;  

02- Papel celofane;  

01 - Folha de cartolina branca; 

02 - Folha de papel cartão ( cor de sua 

preferência); 

03 - Pacote de papel creative colorset A4 

colorido; 

02 - Livros de literatura infantil- 3 a 4 anos (A 

raposa e as uvas, Galinha ruiva); 

 

Materiais Diversificados: 

07- Balão Azul, verde, branco 

01 - Dado; 

01 - Camiseta adulto velha; 

01 - Revista velha; 

01 - Alfabeto móvel; 

01- Argila (levar quando a professora pedir); 

2m- de TNT azul claro; 

2m- de TNT branco; 

1m- de algodão cru 

30 tampinhas. 

 

Uso Diário do Aluno: 

01 - Mochila ou bolsa contendo 01 troca de 

roupa;  

01 - Lancheira completa contendo: lanchinho, 

guardanapo de pano e copo plástico com 

tampa); 

01 - Pasta fina elástica para tarefa. 

 

   

    

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Educação Infantil 

Coleção GIROLHAR ETAPA 4 

Valor Total do Kit: 557,00 
 

O material deve ser adquirido pelo site www.loja.edebe.com.br em até 10x no cartão de crédito 

ou no boleto à vista com 5% de desconto. 

 

                                                       Descrição do Kit: 

                                  

  Coleção GIROLHAR ETAPA 4 VOLUME 1 

 

 Coleção GIROLHAR ETAPA 4 VOLUME 2 

 

 QUANTO CABE? 

 

 Coleção Biografias- CHIQUINHA GONZAGA   

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ATENÇÃO  
Os materiais dos alunos da Ed. Infantil deverão ser 
entregues no primeiro dia de aula para a professora 
responsável (entregues dentro de sacos plásticos e 
com identificação do aluno na embalagem de todos os 
itens, principalmente em lápis, borrachas e 
apontadores).  

http://www.loja.edebe.com.br/

