
ESCOLA SANTA MÔNICA 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Lista de Material 2020 – Infantil V 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

O material didático será vendido na Secretaria da Escola. 
1ª Reunião de Pais - 31/01/2020 às 16:30h 

Início das aulas: 05/02/2020 
 

 Identificar as peças do uniforme e o material com o nome e série do aluno. 

 Durante o ano, poderão ser solicitados outros materiais de uso individual, conforme uso. 

 Todos os materiais solicitados na Educação Infantil são de uso coletivo da turma e permanecerão 
em sala. Para eventuais trabalhos de casa recomendamos que os pais tenham os próprios 

materiais básicos necessários. 

 A agenda será entregue aos alunos na primeira semana de aula. 

 Recomendamos enviar na mochila diariamente uma muda de roupa (calça ou bermuda, cueca ou 
calcinha e camiseta – não é necessário que seja do uniforme) 

 Trazer os materiais no dia da Reunião de Pais.  

Material do aluno 

Pasta A/Z Lombo Fino 1 

Plástico A4 com furos 10 

Envelope A3 4 

Jogo Pedagógico/Raciocínio lógico (de acordo com a idade da criança) 1 

Livro de Literatura (de acordo com a idade da criança) 1 

Pincel chato nº 12 1 

Gibi (sugerimos da Turma da Mônica) 2 

Giz de cera 1 caixa 

Lápis de Cor Jumbo - 12 cores 1 caixa 

Lápis grafite Jumbo 2 

Pasta papelão com elástico - fina 1 

Borracha 1 

Apontador 2 

Caneta permanente – Preta - ponta média 2 

Caderno de desenho – 96 folhas com margem 1 

Caderno de linguagem – Meu primeiro caderno 1 

Canetinha – 12 cores 1 

Tesoura sem ponta 1 

Cola bastão 2 

Fantasia usada 1 

Camiseta adulta usada para pintura (com nome) 1 

Toalha de jogo Americano (de plástico) 1 



 

 

Garrafa para água 1 

Material Didático  

Eco Mirim – Grupo 5 Positivo 

Inglês – Gumdrops 2 Richmond 


