
COLÉGIO MILLENNIUM – Tel.: (12) 3105-7424   
(12) 996.65-96.45 / (12) 982.10-19.41 / (12) 988.54-76.50 

 
www.colegiomillennium.com.br  // e-mail: colmillennium@uol.com.br   

  / colegiomillennium.com 
 

 

LISTA DE MATERIAL/2017: Infantil IV – 5 anos 
 

 

* 01 agenda escolar padrão, de folhas brancas, sem estampa (para comunicados diários 

entre família e escola). 

* 01 apontador com depósito. 

* 04 bastões finos de cola quente. 

* 01 bloco colorido – color set. 

* 02 borrachas macias. 

* 01 caderno de brochura grande, pautado de 100 folhas, para tarefa. 

* 01 caderno de desenho grande, sem margem, de 100 folhas, para aulas de Arte e 

Música. 

* 01 caixa de cola colorida e 01 de giz de cera grande. 

* 01 caixa de lápis de cor e 01 de pintura à dedo. 

* 01 estojo. 

* 01 estojo de canetinhas jumbo. 

* 01 fita dupla face. 

* 02 folhas de papel crepom colorido e 04 de EVA em cores variadas. 

* 02 folhas de papel espelho em cores variadas. 

* 800 folhas sulfite – A4. 

* 02 lápis pretos nº 2. 

* 01 lixa d’água. 

* 01 pacote de lantejoula. 

* 01 pasta com elástico para tarefas e 04 de papelão brancas, com grampo. 

* 01 pote de massa para modelar cor única soft. 

* 01 saquinho de palitos coloridos de sorvete. 

* 01 tesoura sem ponta. 

* 03 tubos de cola branca 90g. 
 

☺ 01 brinquedo pedagógico e 01 livro de história infantil atual. 

☺ 01 material dourado pequeno. 

☺ Kit de higiene pessoal: 01 nécessaire contendo: 01 toalha de mão com nome, 01 

sabonete, 01 escova de dentes, 01 creme dental, 01 frasco pequeno de álcool gel, 01 flanela, 02 

centos de copos descartáveis ou 01 caneca de alumínio com nome gravado, para água, de uso 

diário. 
 

Obs.: Todo material deve ser etiquetado com o nome completo do(a) aluno(a) e os 

cadernos encapados na cor azul claro. 
 

Volta às aulas: 30/01/2017 – 2ª f. 

 

“A beleza da vida está na transitoriedade e na renovação.” 

De novo juntos! 

 

Bem-vindo ao Colégio Millennium / 2017. 


