
 

Colégio Luterano Rui Barbosa 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Profissional 

 

LISTA DE MATERIAL – 2019  INFANTIL 4 

2 potes de massa de modelar 500g  1 lápis de escrever 

2 tubos de cola (90 gramas) 1 folha de EVA glitter  

1 livro de história (observar faixa etária) 2 cartolinas cor branca  

1 caixa de giz de cera  4 folhas de papel color set (4 cores diferentes) 

1 estojo grande com duas divisórias 2 rolos fita crepe  

2 tintas guache 250ml  1 rolo de fita larga transparente 

4 envelopes brancos tamanho A4 1 cola Tek Bond 

1 jogo pedagógico ( observar a faixa etária) 1 muda de roupa (ficar na mochila) 

1 brinquedo para a sala 1 camiseta usada de adulto (para atividades com tinta) 

100 folhas de papel sulfite 1 toalha de rosto com o nome da criança (ficar na mochila) 

5 pares de olhinhos nº 10 1 pincel nº 10 (identificado) 

2 folhas de EVA simples verde 1 tesoura sem ponta (identificada) 

1 apontador (observar a qualidade) 1 conjunto de canetinhas coloridas com 12 cores 

1 borracha  

 

 O mesmo deverá ser entregue no Colégio na semana que antecede o início das aulas (dias 01 e 04 

de fevereiro, no período vespertino, das 14h às 17h). 

 Nesse período as professoras estarão no Colégio, caso os senhores queiram conhecê-las. 
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LISTA DE MATERIAL – 2019  INFANTIL 4 
 

2 potes de massa de modelar 500g  1 lápis de escrever 

2 tubos de cola (90 gramas) 1 folha de EVA glitter  

1 livro de história (observar faixa etária) 2 cartolinas cor branca  

1 caixa de giz de cera grosso 4 folhas de papel color set (4 cores diferentes) 

1 estojo grande com duas divisórias 2 rolos fita crepe  

2 tintas guache 250ml  1 rolo de fita larga transparente 

4 envelopes brancos tamanho A4 1 cola Tek Bond 

1 jogo pedagógico ( observar a faixa etária) 1 muda de roupa (ficar na mochila) 

1 brinquedo para a sala 1 camiseta usada de adulto (para atividades com tinta) 

100 folhas de papel sulfite 1 toalha de rosto com o nome da criança (ficar na mochila) 

5 pares de olhinhos nº 10 1 pincel nº 10 (identificado) 

2 folhas de EVA simples verde 1 tesoura sem ponta (identificada) 

1 apontador (observar a qualidade) 1 conjunto de canetinhas coloridas com 12 cores 

1 borracha  

 

 O material poderá ser entregue no Colégio na semana que antecede o início das aulas (dias 01 e 

04 de fevereiro, no período vespertino, das 14h às 17h). 

 Nesse período as professoras estarão no Colégio, caso os senhores queiram conhecê-las. 

 


