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INSTITUTO EDUCACIONAL LONDRINA 
AV. BERNARDO GUIMARÃES, 237. 
BAIRRO LONDRINA – SANTA LUZIA/MG 
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022 
ENSINO INFANTIL  

 
Prezada Família, a lista de material é constituída, única e exclusivamente, de itens indispensáveis ao 
cotidiano escolar de seu (a) filho (a), no decorrer do ano de 2022. 
 
 

1. Material Pedagógico de uso individual 
 

QTDE. DISCRIMINAÇÃO  QTDE. DISCRIMINAÇÃO 
1 Bolsinha contendo: 

(3) Lápis preto n° 2, (2) borrachas pequenas 
e macias, (1) caixa de lápis de cor de 12 ou 
24 unidades, (1) cola branca líquida ou 
bastão, (1) tesoura sem ponta, (1) 
apontador 

 2 Cadernos grandes, COM PAUTA, preferência 
capa dura 

 1  Caderno de desenho  

 1 Caderno Alibombom (caligrafia) 

1  Régua  1 Lancheira com toalhinha 

1  Garrafinha ou Squeeze de água com 
identificação do aluno 

 1 Blusa tam adulto para ser utilizada nas aulas 
de arte (pintura) 

1 Kit individual (recipiente com álcool 70%, 
lenços, 3 máscaras extras e saco para 
guardar as máscaras usadas) 

 1 Pote de plástico para colocar massinha (pode 
ser um pote de margarina ou de tamanho 
similar) – ficará na escola.  

 

Observações: 
→ Todos os materiais devem ser identificados com o nome do aluno. 
→ Os materiais devem ser repostos quando necessário. 
→ É proibido trazer e utilizar corretivos e estiletes. 
→  Materiais complementares para aulas poderão solicitados a cada projeto. E sempre que a atividade 
exigir poderão ser usados de forma coletiva.  
→ Caso julgue benéfico aos alunos, a professora regente poderá, no início do ano letivo combinar com os pais de 
os mesmos deixarem a bolsinha na escola. Neste caso os pais deverão ter uma bolsinha extra em casa. 

 
 
 
 

Como identificar os materiais: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Livros Didáticos 

 O Ensino Infantil utilizará em 2022 apostilas elaboradas pela coordenação pedagógica. As mesmas poderão 
ser adquiridas após o início das aulas. As apostilas ficarão na escola durante o período que os alunos 
estiverem usando-as e serão enviadas para casa após seu término.  
 

SÉRIE VALOR FORMAS DE PAGAMENTO ONDE ADQUIRIR 

1º PERÍODO R$ 250,00 • Dinheiro 
• Cartão de Débito 
• Cartão de crédito (parcelado em até 10x) 

Na escola 
2º PERÍODO R$ 250,00 

 

CADERNOS E  
LIVROS 

 
Obrigatório nome do 

aluno dentro do 
caderno/livro e 

etiqueta do lado 
externo 

BOLSINHAS 

 
Colocar um 

identificador de 
chaves (estilo 

chaveiro) no zíper 
da bolsinha. 

LÁPIS E OUTROS  

 
Colocar nome em 
todos os lápis e 

materiais da 
bolsinha 

GARRAFINHAS 

 
Colocar um identificador 

de chaves (estilo 
chaveiro) na garrafinha. 

LANCHEIRA 

 
Colocar nome na 

lancheira. Se não tiver 
o identificador, colocar 

identificador de 
chaves (estilo 

chaveiro) no zíper da 
lancheira. 

TOALHINHAS 

 
Toalhinhas de 
lanche deverão 
ser bordadas, 

preferencialmente 
com nome e 
sobrenome. 

(31) 3637-0897 
(31) 98540-6720 
www.institutolondrina.com.br 
institutolondrina@gmail.com 

 

INÍCIO DAS 
AULAS 2022 

02 DE FEV 

Laura Brito 
2º Ano 
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mailto:institutolondrina@gmail.com

