
* O planner estudantil 2021 será entregue para os alunos, no início do ano letivo conforme pagamento 
efetuado no ato da matrícula. É importante que a família, assim que receber o planner preencha a 
PRIMEIRA PÁGINA com os dados solicitados e mantenha as informações atualizadas, sempre que 
necessário. 

 

Colégio Integrado de Guarulhos 

INFANTIL V – 5 ANOS 
 

 

 01 planner estudantil (CIG) (adquirida na Tesouraria do Colégio) 
 02 cadernos, brochura, capa dura universitário,com 48 folhas (estampa livre) 
 01 caderno de desenho, capa dura, 48 folhas com espiral horizontal 
 01 apontador com depósito 
 02 lápis nº2 – grafite (a ser reposto conforme necessidade) 
 01 tesoura sem ponta 
 01 borracha branca macia (a ser reposto conforme necessidade)                 
 01 caixa de lápis de cor, 12 cores ( sugestão: Faber Castell ) 
 01 pasta Aba Elástico Ofício 
 02 potes de massa de modelar 500 grs. (sugestão: Uti Gutti) 
 01 tubo grande de cola líquida branca (sugestão: Tenaz) 
 02 tubos de cola bastão 
 01 caixa de cola glitter com 06 cores (sugestão: Faber Castell) 
 02 rolos de durex colorido (cores variadas)  
 01 pacote de glitter (cores variadas) 
 10 toucas para culinária (descartáveis) 
 10 aventais para culinária (descartáveis) 
 01 tela 20x20cm 
 02 potes de tinta guache 250ml: 01 amarelo e 01 branco (com bico dosador) 
 01 camiseta usada ( tamanho adulto) 
 200 folhas sulfite A4 azul (aluno ingressante) 
 500 folhas de sulfite A4 branca (aluno ingressante) 
 01 jogo pedagógico próprio para a idade (aluno ingressante) 
 03 folhas de E.V.A liso rosas (aluno ingressante) 
 03 folhas de E.V.A liso amarelo (aluno ingressante) 
 02 folhas de E.V.A fantasia (glitter, atoalhado ou textura) (aluno ingressante) 
 05 folhas de papel collorset vermelha (aluno ingressante) 
 02 folhas de papel cartão (cores variadas) (aluno ingressante) 
 10 folhas de papel de seda azul (aluno ingressante)  
 02 folhas de papel crepom rosa (aluno ingressante) 
 02 folhas de papel crepom branco a (aluno ingressante) 
 01 rolo de barbante azul (aluno ingressante) 
 01 rolo de fitilho (cores variadas) (aluno ingressante)                                               
 01 pacote de palitos de sorvete coloridos (aluno ingressante) 
 01 bloco color set colorido A3 110 gramas- 42 folhas –A3 (sugestão Novaprint) (aluno 

ingressante) 
 01 bloco de papel eco cores, 32 folhas A4-75 g/m2 (sugestão Novaprint) (aluno ingressante) 
 01 bloco de papel canson branco A3 (aluno ingressante) 

 
 

 Em todo material/uniforme deverá constar o nome completo do aluno e a sua turma. 

 
 Todo material deverá ser entregue no dia 01/02  2ª feira para a professora da classe  

 

 Na escolha da mochila sugerimos  sem rodinhas. 
 
           


