
 

LISTA DE MATERIAIS 2022 
Nível 5 

☐ 01 Camiseta tamanho adulto (usada) 
☐ 04 Lápis de escrever (normal) 
☐ 01 Apontador (com depósito)  
☐ 01 Bloco de papel creative papers 
☐ 02 Borrachas brancas retangulares 
☐ 01 Livro de história infantil escrita caixa alta) 
☐ 01 Caixa de lápis de cor (24 cores grandes) 
☐ 02 Caixas de lenços de papel 
☐ 02 Embalagens de lenços umedecidos 
☐ 01 Estojo duplo com zíper  
☐ 02 Folhas de EVA  
☐ 02 Folhas de EVA (01 glíter, e 01 plush) 
☐ 01 rolo de fita crepe 
☐ 01 Pacote de lantejoulas grandes 
☐ 01 Pote de glíter  
☐ 01 Pote grande de tinta guache 
☐ 300 Folhas de sulfite branca - A4 
☐ 01 Tesoura sem ponta e de bom corte 
☐ 01 Tubo de cola branca 90 g e 01 cola bastão 
☐ 02 Tubos de cola glíter (cristal, prata ou dourado)  
☐ 01 Caderno de Matemática quadriculado pedagógico 1x1 com 50 folhas 
☐ 02 Potes de massinha de modelar - não tóxica 
☐ 02 Envelopes ofício tamanho - A4 
☐ 01 Pincel nº 10 
☐ 01 Pacote de palito de picolé colorido 
☐ 02 Metros de fita de cetim estreita  
☐ 02 Metros de fita de cetim média 
☐ 50 cm de tecido infantil  
☐ 01 Jogo pedagógico adequado à idade (5 anos)  
☐ 01 Caderno de linguagem grande (linha) 
☐ 01 Bloco grande A3 - 20 folhas 
☐ 01 Toalha usada para pintura 
☐ 01 Toalha para o lanche diário 
☐ 01 Garrafinha para água com o nome (uso diário) 
☐ 01 Caderno de desenho grande 
 
SISTEMA DE ENSINO FTD 
- 4 - Apostilas  

- Livro da família 
- Livro de Registro 
- Livro de Alfabetização 
- 4 Livros de Literatura Infantil 
- Jogo do Alfabeto 
- 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 


