
Lista de Materiais 2023 
G5 - ENSINO INFANTIL 
Esta lista é anual, porém outros materiais poderão ser solicitados durante o período letivo. Alguns 
itens tem a sugestão de marca, isso se deve à qualidade do material e também à necessidade de 
padronização 
 

Material padronizado  
Estes itens seguem o padrão Sant’Anna. 

 
Livros didáticos  

Livros deverão ser encapados com plástico transparente e identificados com nome e série, trazidos diariamente 
 ao colégio e serem repostos, se necessário. 

 
Livros paradidáticos  

Titulo Autor Editora 
O jogo do vai e vem   Flávia Muniz FTD 

Alice no pais das maravilhas   Lewis Carroll FTD 
Dona baratinha  Ana Maria Machado  FTD 

     

Material de uso individual  
Deverão ser identificados com nome e série, trazidos diariamente ao colégio e serem repostos, se necessário. 

Quant. Descrição do Item  
01 Semanário Escolar 
01 Material de suporte pedagógico 

Quant. Descrição do Item  

01 Greenman & the Magic Forest - pupil’s book level B - Ed. Cambridge University Press - ISBN 
9788490368343 

Quant. Descrição do Item  
04 Envelopes pardo 31x41 
01 Apontador com depósito (furação dupla) 
01 Borracha macia 
01 Jogo de canetas hidrocor ponta grossa (mínimo 12 cores) 
01 Jogo de lápis de cor triangular jumbo (mínimo 12 cores) 
01 Estojo de tinta aquarela com 12 cores  
01 Tesoura sem ponta 
05 Envelopes coloridos (para carta) 
04 Lápis grafite nº2 triangular 
01 Pincel chato nº10 série 815 
01 Pincel chato nº18 série 815 
01 Jogo de giz de cera curtom (12 ou 15 cores) 
01 Pasta plástica com aba e elástico 
04 Canetas hidrográficas preta (Pilot Color 850)  
01 Pasta catálogo com 100 plásticos 
01 Pasta catálogo com 50 plásticos 
01 Prancheta  
02 Blocos de desenho 180g/m² branco A3 
01 Bloco de desenho colorido A3 
01 Bloco colorido A4 (creative paper) 
01 Blocos de desenho 180g/m² branco A4 
01 Caderno de desenho grande  
01 Camisetão para pintura 
01 Gibi (adequado a faixa etária, para a biblioteca de sala, será devolvido ao final do ano letivo) 
02 Livros de história (adequado a faixa etária, para a biblioteca de sala de aula, serão devolvidos ao final do 

ano letivo) 



 
Material de higiene 
Deverão ser identificados com nome e série, trazidos diariamente ao colégio e serem repostos, se necessário. 

 
 

Material de artes 

Quant. Descrição do Item  
01 Copo ou caneca plástica 
01 Creme dental infantil 
01 Escova de dente 
01 Nécessaire pequena com zíper 
01 Toalha pequena 
01 Caixa de lenço de papel 
01 Garrafa (plástica ou metálica) para água 

Quant. Descrição do Item  
20 Folhas de flip chart                                                                                                                             
05 Folhas de papel vegetal A3                                                                                                    
05 Folhas de transparência grossa                                                                                               
03 Folhas de papel cartão (azul marinho, preta e verde)                                                       
05 Folhas de color set preto                                                                                                       
02 Folhas de papel kraft                                                                                                              
02 Folhas de celofane                                                                                                         
02 Folhas de Paraná                                                                                                            
10 Folhas de plastificação Tam. Oficio                                                                                    
10 Folhas de plastificação Tam. A3                                                                                      
02 Canetas para retroprojeto preta                                                                                           
02  Canetas para retroprojetor colorida                                                                                   
02 Canetas marca texto                                                                                                                   
05 Bastão de refil de cola quente fina                                                                                       
04 Tubos de cola branca, lavável 90g                                                                                           
01 Tubo de cola em bastão 21g 
02 Tintas dimensional (qualquer cor)                                                                                              
02 Potes de guache 250g (qualquer cor)                                                                                
02 Potes de massinha 500g (Uti Guti – Lyncin)                                                                     
01 Pacote de massa de E.V.A                                                                                                                      
01 Rolo de fita adesiva larga (durex largo)                                                                                               
01 Rolo de fita dupla face (10m)                                                                                                                  
01 Rolo de fita crepe (50m)                                                                                                                       
5m Fita cetim (largura 1cm)                                                                                                            
01 Rolo de barbante colorido                                                                                                                    
50 Palitos de sorvete colorido                                                                                                                    
2m Plásticos transparente adesivo                                                                                              
02 Pacote de lantejoula grande                                                                                                   
2m Tecido de algodão cru                                                                                                          
100 Folhas sulfite branco, oficio 2                                                                                           
20 Botões grandes  
01 Brinquedo para areia  
01 Lupa  
2m Plásticos transparente grosso  
02 Sacos tipo zip pequeno  
02 Sacos tipo zip médio  
02 Sacos tipo zip grande  
01 Retalho de tecido (colorido ou estampado)  
01 Fita métrica  
01 Brinquedo de animal marinho  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 Carrinho pequeno (ferro)  
01 Anilina comestível  
01 Rolo pequeno de fio de lycra  


