
 

MATERIAL DIDÁTICO DO ESTUDANTE – 2022 

INFANTIL 4 

 
 

 

MATERIAL 

01 Pincel rolo pequeno 

01 Pincel chato nº16 

02 Potes de tinta guache 

02 Caixas de lápis de cor grande 

02 Caixas de gizão de cera com 12 cores 

01 Caixa de pilot color com 12 cores (grosso) 

01 Caixa de hidrocor com 12 cores (fino) 

01 Estojo escolar 

02 Apontadores 

06 Borrachas brancas quadradas 

01 Tesoura escolar sem ponta (c/ nome gravado)  

10 Lápis grafite sextavado 

01 Esteira 

02 Pastas de plástico com elástico (fina) 

02 Potes de massa de modelar ref: Play Doh ou à base 

de amido 

01 Rolo de fita durex colorida (vermelha)

02 Pacotes de filipinho color tamanho A3 

01 Pacote de chamequinho branco 

02 Folhas de papel color set   

02 Folhas de papel guache 

01 Rolo de papel crepom 

03 Folhas de EVA com glitter cores variadas 

01 Metro de feltro cores variadas 

01 Pacote de palito de picolé colorido 

01 Livro de história infantil (conforme faixa etária) 

01 Foto (10x15) do papai /responsável 

01 Foto (10x15) da mamãe / responsável 

02 Fotos (3x4) da criança 

02 Cadernos de artes (adquirido na secretaria do Colégio) 

01 Kit escolar: 01 estojo de higiene, 01 avental, 01 

jogo americano (adquirido na secretaria do Colégio – este 

material ficará no colégio para uso individual). 

01 Bolsa escolar (preferência de carrinho) 

01 Escova c/ protetor para cerdas e creme dental 

01 Repelente 

01 Garrafa para água - Sugestão

01 Agenda escolar (preferência do Colégio Pinheiros) 

LIVROS (adquiridos na secretaria do Colégio) 

 

MATERIAL DIDÁTICO DO SAS (Plataforma Educacional)  

A coleção EXPLORAR E DESCOBRIR contém:   

 

- 03 livros integrados                      - 01 livro Era Uma Vez                - 01 caderno de Atividades Grafomotoras                 

- 01 caderno Desenho e Escrita      - 01 livro de Literatura Infantil     - 01 livro Para explorar e descobrir em família 

Tecnologia:  

- O livro de Literatura Infantil traz atividades interativas através do APP - SAS R.A (Realidade aumentada). 

- Áudios infantis disponíveis no Portal SAS. 

 

PROGRAMA BILÍNGUE OXFORD QUALITY – Língua Inglesa 

Pack especial Oxford Infantil 4 

 

FARDAMENTO (padrão do Colégio) 

Sugestão do modelo:   
 Camiseta regata / Short-saia - menina / Bermuda – menino               

 Sandália com velcro (preferência preta ou marrom)  

 

OBSERVAÇÕES:  

1- Todo material deverá ser marcado com o nome e a turma do estudante. 

2- Entregar o material escolar para conferência no período de 24 a 28 de janeiro de 2022, das 8h às 11h e 

14h às 17h. Para melhor organização, solicitamos evitar entregar o material no 1º dia de aula  

3- Início das aulas: 01 de fevereiro de 2022. 

USO DIÁRIO (vai e volta com a criança) 


