
 

 

Ensino de excelência.
Grandes resultados. 
E as melhores recordações.

LISTA DE MATERIAIS 2022 – INFANTIL IV 
 

MATERIAIS DE USO PESSOAL (SE POSSÍVEL, USAR O DO ANO ANTERIOR): 

QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO 

1 Unidade (s) Apontador de dois furos; 

1 Unidade (s) Borracha; 

2 Unidade (s) Caderno grande de 48 folhas brochura, capa dura, com margem; 

1 Unidade (s) Caixa organizadora plástica. Tamanho: 39cm x 27,8cm x 6,5cm, padrão camisa (usar do ano anterior, se houver); 

1 Unidade (s) Cola branca comum não tóxica (tubo 45 ml); 

1 Unidade (s) Cola branca em bastão 20 g; 

1 Unidade (s) Estojo com ziper (duas divisórias); 

1 Caixa (s) Giz de cera curto (12 cores); 

1 Unidade (s) Jaleco de pintura branco (nome bordado); 

1 Unidade (s) Jogo de Construção (Sugestão: Jogos de Montar de encaixe, peças, blocos); 

1 Caixa (s) Lápis de cor grande (12 cores); 

2 Unidade (s) Lápis preto triangular grosso; 

2 pacote (s) Lenço umedecido (pacote); (repor quando necessário) 

2 Unidade (s) Livros de leitura; (de preferência caixa alta) 

1 Unidade (s) Pasta para portfólio (50 folhas); 

10 Unidade (s) Plásticos Zip (à venda em supermercado, tamanho 20 x 28cm); 

1 Unidade (s) Tesoura sem ponta com o nome do aluno gravado. 

 

MATERIAIS DE USO COLETIVO: 
QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO 

1 Pacote (s) Balões Nº 9; 

2 Folha (s) Cartolina branca; 

1 Unidade (s) Cola glitter (cor a escolher); 

1 Folha (s) E.V.A. com brilho (cores: uma amarela e uma verde); 

2 Folha (s) E.V.A. simples (cores: uma amarela e uma verde); 

1 Pacote (s) Lantejoula grande (10 g); 

2 Caixa (s) Massa modelar, grande, macia (12 unidades); (repor quando necessário) 

1 Folha (s) Papel celofane (cor a escolher); 

1 Folha (s) Papel crepom (cor a escolher); 

1 Bloco (s) Papel Criativo com 32 folhas, tamanho A4 (120g/m2); 

1 Resma (s) Papel sulfite A4 branco; 

1 Pacote (s) Pratos descartáveis; 

1 Rolo (s) Sacos plásticos de 3 Kg; 

1 Caixa (s) Tinta guache, potes de 15 ml (6 cores). 

 
 

IMPORTANTE: 
    
Em caso de necessidade, a reposição de materiais da lista OU aquisição de itens específicos, será solicitada antecipadamente pela professora, via 
agenda. Os uniformes e os itens dessa lista devem ser etiquetados/nomeados individualmente (inclusive os lápis de cor). Os livros e cadernos devem 
ser etiquetados e encapados com plástico transparente para melhor conservação. As sobras de materiais serão devolvidas aos estudantes no final 
do ano letivo. Os itens da lista de materiais escolares poderão ser adquiridos em papelarias e livrarias escolhidas pelos pais e/ou responsáveis.  
 
O CONSFÁTIMA incentiva o consumo consciente e por isso recomenda quando possível a reutilização de materiais escolares do ano anterior que 
ainda estiverem em condições de uso (lápis, borracha, mochilas, cadernos, dicionários, pastas, etc); 
 
KIT HIGIENE: 
Diariamente o (a) estudante deverá trazer uma necessaire ou estojo com: 01 toalhinha, 01 creme dental, 01 escova de dente,  uma troca de roupa 
para eventualidades, fraldas, lenço umedecido e pomada para assadura. 
Uma garrafinha de água (nomeada). 
 
UNIFORMES E MATERIAL DIDÁTICO: 
As apostilas didáticas da Editora Positivo são vendidas apenas na loja virtual no endereço eletrônico 
lojanaescola.com.br/colegiofranciscanonsadefatima 
 
Os uniformes e jalecos são vendidos na malharia abaixo: 
- Sneily Malhas - Endereço: Rua Castro Alves, 110 - Centro – São Miguel do Iguaçu – PR - Telefone: (45) 3565-1476. 
 
 
 


