
 

LISTA DE MATERIAIS 2022 
Nível 4 

☐ 02 Lápis de escrever (normal)  
☐ 01 Apontador para lápis jumbo 
☐ 01 Lápis de escrever Jumbo 
☐ 02 Blocos de papel creative papers 
☐ 01 Borracha branca retangular  
☐ 01 Caixa de giz de cera (grosso e curto) 
☐ 01 Caixa de lápis de cor (jumbo-pequeno) 
☐ 02 Potes de massinha (não tóxica) 
☐ 02 Caixas de lenços de papel 
☐ 02 Embalagens de lenços umedecidos 
☐ 01 Estojo duplo com zíper 
☐ 01 Caderno de desenho grande sem margem, capa dura 48 folhas. 
☐ 01 Livro de história infantil (escrita em caixa alta)  
☐ 01 Pacote de lantejoulas grandes 
☐ 01 Pincel nº 16 
☐ 01 Pote de tinta guache (grande) 
☐ 300 Folhas de sulfite branca - A4 
☐ 02 Revistas para recorte 
☐ 01 Tesoura sem ponta 
☐ 01 Toalhinha para uso diário com nome 
☐ 02 tubos de 90g 
☐ 01 Tubo de cola glíter 
☐ 03 Refis de cola quente grossa 
☐ 02 Metros de fita cetim - LARGA 
☐ ☐ 01 Camiseta tamanho adulto (usada) 
☐ 01 Pasta tipo Teka grossa 
☐ 01 Caderno de linguagem - 24 pautas –(Meu primeiro Cadernos) 
☐ 01 Durex - grande 
☐ 01 Jogo pedagógico adequado p/ idade 
☐ 01 fitas crepe 
☐ 01 Garrafinha para água com o nome (uso diário) 
☐ 01 Caderno pedagógico de matemática 
☐ 01 Bloco A- branco 
☐ 01 cola bastão 
 
 
SISTEMA DE ENSINO FTD 

- 4 - Apostilas  

- Livro da família  
- Livro de Registro 
- 4 Livros de Literatura Infantil 
- Jogo dos numerais de 0 a 9 

- Livro de Inglês 
 
OBS: Todo material deverá constar o nome do estudante; 
Uso obrigatório do uniforme; 
A Agenda Escolar será entregue no início das aulas; 
Alguns materiais poderão ser solicitados durante o ano letivo. 

ENTREGA DOS MATERIAIS 

04/02/2022 

No período que seu filho (a) 

estuda 


