
Educação InfantilLista de materiais

01 rolinho de lastex
02 metros de TNT azul 
05 folhas de papel de seda  azul 
02 potes pequenos de lantejoula
06 folhas de papel crepom  (2 pretos, 2 marrons 
e 2 brancos)
01 pacote de papel color plus A4  com 25 folhas 
gramatura 140 (cores vivas)
01 pacote de papel decorado Bloco criativo com 
36 folhas (textura visual 1)
500 folhas de sulfite A3
100 folhas  de sulfite 40
08 folhas de EVA (2 pretas, 2 marrons, 2 
brancos e 2 beges)
06 folhas de color set (2 pretas, 2 marrons e 2 
brancas)
02 folhas de cartolina branca 
01 pasta A3 incolor com alça (para lição de 
casa)
01 caixas de tinta plástica lavável com 6 cores
01 caixa de tinta guache com 6 cores
03 folhas adesivas tamanho A4
02 tubos de cola líquida grande
01 tubo de cola instantânea nº 2
01 pincel chato n° 14
02 peças de fita de cetim de 2cm (01 verde 
limão e 01 azul marinho)
02 rolos de fita crepe 19mm x 50 mts
01 rolo de saquinho de 100  unidades 
(30cmx45cm) que se usa no supermercado 
01 pacote de bexiga n°07 (colorida)
04 caixas de massa de modelar com 6 cores / 
base de amido
01 caixa de giz de cera com 15 cores
02 pacotes de palito de sorvete 
01 caixa de cotonete 

03 envelopes brancos - tamanho A4
01 rolo pequeno de barbante 
02 folhas de lixa  (1fina e 1 grossa)
04 saquinhos de plástico tamanho A3
01 pacote de algodão 
01 brinquedo pedagógico de madeira 
(peças grandes) faixa etária de 2 anos 
01 avental de plástico para pintura (azul)
01 conjunto de panelinha grande (para 
meninas)
01 conjunto de carrinhos (para meninos)
01 kit de animais (dinossauros)
01 livro infantil de acordo com a faixa 
etária
01 garrafinha pequena para água 
01 Bambolê

• 01 nécessaire contendo:
• 01 escova de dente com capinha protetora
• 01 creme dental
• 01 toalha para as mãos

O material deverá ser entregue no colégio (com nome e ano marcados)  

durante o período de 06/01/2020 à 10/01/2020, para que os professores 

possam organizá-los antes do início das aulas.

As aulas terão início dia 22 de janeiro de 2020 (quarta-feira).

Observações: 

2 0 2 0M a t e r n a l I



Educação InfantilLista de materiais

01 caderno grande espiral de desenho capa dura 
azul (100 folhas sem margem)
01 rolo de saquinho de 50 unidades (30cmx45cm) 
que se usa no supermercado 
05 folhas de papel de seda azul 
02 metros de TNT azul 
06 folhas de papel crepom  (2 pretos, 2 marrons e 
2 brancos)
01 pacote de papel color plus A4 gramatura 140 
(cores vivas)
01 pacote de papéis decorados bloco criativo com 
36 folhas (textura visual 2)
02 folhas de cartolina branca 
06 folhas de color set  (2 pretas, 2 marrons e 2 
brancas)
08 folhas de EVA (2 pretas, 2 marrons,  2 brancas 
e 2 beges)
02 folhas de EVA com glitter (01 vermelha e 01 
azul)
100 folhas de sulfite 40
500 folhas de sulfite A4
01 metro de contact incolor 
01 pasta incolor com alça A4 (transparente)
01 caixa de cola colorida
02 caixas de tinta guache com 6 cores
04 caixas de massa de modelar com 6 cores / base 
de amido
01 caixa de lápis colorido jumbo com 12 cores
01 lápis preto jumbo 
01 apontador para lápis jumbo com depósito
01 borracha macia
01 estojo 
02 tubos de cola bastão médio
01 tubos de cola liquida grande
01 tubo de cola instantânea nº 2
01 rolo pequeno de barbante 

01 pincel chato n°14
01 rolinho de lastex
02 peças de fita de cetim 2cm (01 verde 
limão e 01 azul marinho)
50 saquinhos plásticos A4 sem furo 
espessura média
03 envelopes brancos- tamanho A4
01 rolo de fita crepe 19mm x 50mts
01 rolo de fita banana
01 rolo de durex pequeno
01 pacote de algodão
01 pacote de palito de sorvete 
01 pacote de bexiga n°07 (colorido)
02 lixas (1 grossa e 1 fina)
10 unidades de refil grosso para cola quente
01 metro de plástico branco leitoso largura 
1,40 metro
01 avental de plástico para pintura (azul)
01 kit de panelinha grande (para meninas)
02 carrinhos pequenos (para meninos)
01 kit de animais (dinossauros)
01 garrafinha pequena para água 
01 livro infantil de acordo com a faixa etária
01 pacote de lenço umedecido
01 Bambolê

M a t e r n a l I I

Observações: 

2 0 2 0

O material deverá ser entregue no colégio (com nome e ano marcados)  

durante o período de 06/01/2020 à 10/01/2020, para que os professores 

possam organizá-los antes do início das aulas.

As aulas terão início dia 22 de janeiro de 2020 (quarta-feira).

• 01 nécessaire contendo:
• 01 escova de dente com capinha protetora
• 01 creme dental
• 01 toalha para as mãos



Educação InfantilLista de materiais

02 metros TNT  ( 01 metro verde e 01 metro azul)
06 folhas de papel de seda (2 amarelas, 2 azuis, 2 
verdes) 
02 cadernos pequenos de 100 folhas de capa dura 
amarelo
01 caderno grande brochura de capa dura de pauta 
verde com 40 folhas (187 mm x 245 mm)
02 metros de plástico leitoso- largura 1,40 metro (azul 
escuro) 91,00 X 1,40 mts)
04 refis de cola quente grosso
02 rolos de fita crepe 19mm x 50 mts
02 folhas de cartolina branca
06 folhas de color set (2 azuis, 2 vermelhas, 2 amarelas)
06 folhas de papel crepom (2 azuis, 2 vermelhas, 2 
amarelas)
06 folhas de EVA (2 azuis, 1 bege, 2 amarelas e 1  
vermelha)
02 folhas de EVA com glitter (1 vermelha/ 1 azul)
01 pacote de 500 de sulfite A4
01 pacote de papéis decorados Bloco Criativo com 36 
folhas (textura visual 1)
100 folhas de sulfite 40
01 pacote de papel color plus A4 com 25 folhas 
gramatura 140 (cores vivas)
01 pacote de arame encapado 
01 pacote de algodão 
01 rolo de látex
01 rolo pequeno de barbante 
01 saco de bexiga n° 07 (colorida)
01 tubo grande de cola líquida  
02 tubos de cola bastão médio
01 tubo de cola instantânea nº2
02 caixas de lápis colorido (12 cores)
03 folhas adesivas A4
03 caixas de massa de modelar colorida 12 cores / base 
de amido
01 pacote de palito de sorvete
01 pacote de palito de churrasco
01 caixa de fósforo cheia
03 lápis pretos 

01 caixa de giz de cera 12 cores
01 pincel grande chato n°10
01 caixas de tinta guache 6 cores
02 peças de fita de cetim  de 2cm ( 1verde limão 
e 1 azul)
02 metros de contact transparente 
02 fitas metalóides  2 cm (1 verde e 1 azul)
2 potinhos de lantejoula
01 caixa de tinta plástica lavável 06 cores
01 tesoura sem ponta (com o nome gravado)
02 borrachas macias
01 estojo com divisórias
01 esponja sem ser dupla face
01 apontador com depósito
01 pasta incolor com elástico A4 (para lições em 
folha)
01 pasta maleta com alça incolor A4 (lições de 
casa)
03 envelopes brancos A4
50 saquinhos tamanho A4 sem furo  
01 kit de panelinhas grande ou cabeleireira 
(meninas)
01 kit de carrinhos (meninos)
01 jogo da memória ou quebra cabeça de 
madeira
01 Livro de história infantil 
01 brinquedo pedagógico monta tudo 
01 revista velha
Trazer 1 garrafinha para água na mochila 

Observações: 

P r é  I 2 0 2 0

• 01 nécessaire contendo:
• 01 escova de dente com capinha protetora
• 01 creme dental
• 01 toalha para as mãos

O material deverá ser entregue no colégio (com nome e ano marcados)  

durante o período de 06/01/2020 à 10/01/2020, para que os professores 

possam organizá-los antes do início das aulas.

As aulas terão início dia 22 de janeiro de 2020 (quarta-feira).



Educação InfantilLista de materiais

01 tubo de cola instantânea nº 2
06 folhas de papel de seda (2 rosas, 2 laranjas e 2 
roxos) 
06 folhas de papel color set (2 verdes, 2 laranjas, 2 
marrons)
01 pacote de papel decorado Bloco criativo com 36 
folhas (textura visual 2)
02 metros de TNT verde
02 metros de plástico azul escuro leitoso largura 
1,40 metro (1,00 x 1,40 mts)
01 rolo de saquinho 100 unidades (30cmx45cm) 
que se usa no supermercado
01 caderno de pauta verde grande brochura com 
40 folhas (187 mm x 245 mm) – Português
01 caderno quadriculado brochura grande com 40 
folhas (quadriculado 1x1cm) - Matemática
01 caderno de capa dura pequeno na cor azul com 
100 folhas – Lição de casa
04 lápis pretos n° 02
01 tesoura sem ponta com o nome gravado 
01 pasta com alça incolor A4 (lição de casa)
01 pasta incolor A4 com elástico (para atividades 
em folha)
06 folhas de papel crepom ( 2 azuis, 2 vermelhas, 2 
amarelas)
06 folhas de EVA ( 2 azuis, 2 vermelhas, 2 beges)
02 folhas de EVA com glitter (1 rosa e 1 verde)
01 pacote de sulfite A4 de 500 folhas 
100 folhas de sulfite 40
01 pacote de papel color plus A4 com 25 folhs 
gramatura 140 (cores vivas)
01 tubo grande de cola líquida 
02 tubos de cola bastão médio
02 rolos de fita metalóide (colorido)
02 potinhos de lantejoulas
30 saquinhos plásticos A4 sem furo 

02 caixas de lápis colorido (12 cores)
03 folhas adesivas A4
04 borrachas macias
01 apontador com depósito
01 estojo com divisória
01 jogo de canetinha hidrocor (12 cores)
01 pincel chato n° 12
01 pacote de palito de sorvete
04 caixas de massa de modelar colorida / base 
de amido
02 metros de contact transparente
02 fitas de cetim 2cm de espessura ( 1 vermelha 
e 1 azul)
02 rolos de fita crepe 
01 caixa de tinta guache com 12 cores
01 caixa de tinta plástica lavável
01 pacote de algodão 
01 rolo pequeno de barbante 
01 rolo elástico látex 
01 pacote de bexiga n° 7 (colorido)
05 unidades de refis de cola quente (grosso)
01 revista velha
01 camiseta velha para pintura 
01 livro de história infantil de acordo com a idade
01 quebra cabeça 
01 brinquedo pedagógico monta tudo 
01 Bambolê 
Trazer 1 garrafinha para água na mochila 

P r é  I I

Observações: 

2 0 2 0

• 01 nécessaire contendo:
• 01 escova de dente com capinha protetora
• 01 creme dental
• 01 toalha para as mãos

O material deverá ser entregue no colégio (com nome e ano marcados)  

durante o período de 06/01/2020 à 10/01/2020, para que os professores 

possam organizá-los antes do início das aulas.

As aulas terão início dia 22 de janeiro de 2020 (quarta-feira).


