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                                         LISTA DE MATERIAL – INFANTIL 4 ANOS 
 

* Agenda Escolar ISTA  
 

1 livro literário de acordo com a faixa etária 

1 pasta de plástico com elástico 

3 lápis preto tamanho jumbo, 2 borrachas,1 apontador tamanho jumbo e 1 estojo com zíper 

1 caixa de gizão de cera com 12 cores 

1 estojo de canetinhas tamanho jumbo 

2 caixas de lápis de cor tamanho jumbo com 12 cores (1º e 2º semestre) 

 
 

Kit de Material Individual para Projetos  
  
Adquirir uma caixa de camisa (plástico) contendo os seguintes materiais do aluno: 

3 potes de massa de modelar a base de amido 150g   

1 brinquedo pedagógico de acordo com a idade                                                                                                         
1 capa para encadernação cristal , 1 fosca preta A4 e 1 espiral 7mm 

2 blocos de papel criative paper ( não adquirir o reciclado) 

3 folhas de EVA amarelo  

2 papéis crepom amarelo e 1 marrom  

1 folha de papel carmem             

2 tubos de cola branca 90g                

1 tesoura sem ponta (com o nome da criança gravado) 

1 pincel chato nº 12  

1 caixa de cola colorida c/ glitter e 1 avental 

1 tela para pintura  (20x30) 

 

                               
 

Kit de Higiene Pessoal 
 

Mochila com nome contendo: 

1 troca de roupa 

1 calcinha ou cueca 

1 toalha de rosto (não é de mão) 

1 sabonete líquido 
 

ATENÇÃO 

 

1- O Kit de higiene pessoal virá para a escola todos os dias com a criança e voltará com ela 

para a reorganização do mesmo. 

2- Todo o material deve ser etiquetado com o nome do aluno.  

3- O material escolar deverá ser entregue na data marcada e no horário de aula para a 

professora. Dia 13/01/22, das 8:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas. Nenhum outro 

profissional da escola estará autorizado a receber.                                   
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