
 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022 

Etapa 5 

 

Materiais de papelaria: 

01- Apontador com depósito; 

02- Borrachas brancas; 

03- Bastões de cola; 

01- Caderno grande tipo brochura 

azul ( 48 folhas); 

01- Caixa de tinta guache;  

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

04-Caixas de massa para modelar 

(macia 12 cores); 

01- Estojo de canetas hidrográficas 

de ponta grossa; 

01- Estojo escolar vazio; 

06- Lápis grafite n°02; 

      04- Pasta trilho (trilho de plástico) 

01- Pincel chato n° 02; 

02- Pacotes de papel creative 

colorset A4 colorido ; 

01- Tesoura pequena sem ponta; 

02- Tubos de cola branca (90 

gramas); 

10- Placas de EVA (cores lisas e 

variedades); 

03- Placas de EVA (plush). 

04- Placas de EVA (estampada); 

03- Folha de papel Seda; 

03-Folha de papel pardo; 

01- Folha de papel cartão  

02- Livros de literatura – 4 a 5 anos: 

Maria vai com as outras-Sylvia 

Orthof, 

Eu não sou todo mundo( Soraia 

Lima). 

Um irmãozinho- Margarita 

Mainé- Editora Edebe 

01- Caixa de cola colorida; 

01- Caixa de cola com glitter; 

01- Caixas de lápis de cor (12  

02- cores); 

03- Lápis preto grafite n° 02; 

01- Pote pequeno de tinta de tecido. 

(sugestão de cor: vermelho, 

verde e marrom). 

01- Pacote de palito de picolé; 

 

Materiais diversificados: 

1m de TNT rosa;  

1m de TNT preto; 

01- Brinquedo (observar faixa 

etária); 

01- Rolinho para pintar; 

01- Papel celofane; 

02- Canetas de tecidos (cores 

diferentes); 

01- Cartolina; cores); 

01 - Cola bastão 

      05 - Envelopes A4; 

01 - Caixa de giz de cera; 

1m de algodão cru; 

01 - Almofada grande com a 

identificação do nome do 

aluno(a); 

Bexigas: Amarelo, verde e Lilás 

 

Uso diário do aluno:  

01 - Mochila ou bolsa contendo 01 

troca de rouba; 

01 - Lancheira completa contendo: 

lanchinho, guardanapo e copo 

plástico 

02 - Pasta fina elástica para tarefa; 

 

  



 

 

Educação Infantil 

 

COLEÇÃO GIROLHAR ETAPA 5 

Valor Total do Kit: R$ 557,00 

 

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

cartão de crédito ou boleto à vista com 5% de desconto. 

Descrição do Kit: 

   

 COLEÇÃO GIROLHAR ETAPA 5 VOLUME 1 

 COLEÇÃO GIROLHAR ETAPA 5 VOLUME 2 

 A MENINA E O MAR 

 COLEÇÃO BIOFGRAFIAS- MONTEIRO LOBATO 

           

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/


 

 

 


