
 

ESCOLA VICENTINA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS 

 

LISTA DE MATERIAL - 2022 

EDUCAÇÃO INFANTIL - NÍVEL V 
 

LIVRO DIDÁTICO: CJ - TONI ITINERÁRIOS – VOL. 3 – 5 ANOS 

LIVRO INGLÊS: CJ Evolution 21 – Level 3 – EI – Take Off (PP) 
 

A compra dos livros didáticos será realizada através do e-commerce da Editora 

FTD.  

Será enviado por e-mail, um folder com as orientações para compra. 
 

03 livrinhos de literatura infantil: escolher livros adequados à faixa etária  

 

MATERIAL DIDÁTICO  

(com o nome marcado em cada objeto) 

02 borrachas brancas macias 

03 lápis pretos para escrever (de preferência triangular) 

04 pastas com grampo para arquivar folhas (verde) 

02 caixas de lápis de cor com 12 cores 

01 caixa de giz de cera com 12 cores 

02 apontadores para lápis  

02 potes (cores diferentes) de massinha de modelar Soft 

Acrilex 500g 

01 tesoura sem ponta (com nome) 

01 tubos de cola grande (faber castel) 

02 rolos de durex colorido (cores variadas) 

03 colas bastão grande  

01 folha de lixa grossa (lixa para madeira) 

12 grampos de roupa de madeira 

01 novelo de lã 

01 pincel para pintura, achatado, nº 10 

01 rolinho para pintura 

01 folha de EVA (qualquer cor) 

02 caixas de tinta, pintura a dedo, com 6 cores 

100 folhas de papel sulfite 60 gramas 

 

01 jogo de canetinhas Jumbo Triangular com 6 cores 

01 caixa de Cola Relevo Acricor da Acrilex – 6 cores 

01 pacote de EcoCores – textura visual – Novaprint 

01 sabonete líquido 

01 caixa de lenço de papel 

01 pote de margarina (vazio) de 500g 

01 caderno de desenho grande com 48 folhas 

02 penais simples com zíper 

01 lancheira e 02 jogos americanos de plástico 

01 jogo pedagógico de encaixe (Lego, tijolinhos, etc) 

02 blocos criativo para uso escolar (de preferência da marca 

Romitec) 

05 pratos de papelão nº 07 

01 caixa tinta confetti acrilex 15ml com 06 cores  

01 pacote de lantejoula tamanho grande  

01 revista para recorte  

01 cartela de figurinhas adesivas (motivos infantis pequenos) 

01 avental para pintura (próprio da escola) 

01 pasta polionda verde, fina com elástico  

01 Agenda Escolar Vicentina 

Material para o uso diário (carregar na mochila) 

 

01 estojo (nécessaire) para guardar material de higiene com:  01 escova de dente, 01 creme dental sem flúor, 

01 escova ou pente para cabelo. 

Orientações Práticas: 

 

• Conforme a lista anote o nome do estudante no material (caso contrário será devolvido); 

• No uniforme deve constar o nome do estudante, bordado obrigatoriamente para evitar perdas ou trocas; 

• Não são permitidas mochilas de outras escolas; 

• O material deve ser simples e conforme a lista para favorecer o trabalho da criança; 

• Avental para pintura (comprar junto com o uniforme). 

Entrega do material: 04/02/22 das 13h30 às 15h. 

Início das aulas com os estudantes: 07/02/22 

 

Horário da aula: Estudantes do regular: 13h30 às 17h30 

              Estudantes do período integral: 7h30 às 17h30 

 

 

Obs.: A adaptação será conforme a necessidade de cada criança. 

 

E-COMMERCE 
 

http://ftdcomvoce.com.br/ 
 

Código Escola 

FTD22PRVPL 


