
LISTA DE MATERIAIS  
ENSINO INFANTIL 

MATERNAL - MATRÍCULA 
 TRAZER TODOS OS MATERIAIS NA REUNIÃO DE PAIS 

 Todos os materiais de uso pessoal devem estar identificados com o nome do aluno. 
  
MATERIAIS DE USO PESSOAL 
01 caixa de lápis de cor jumbo;  
01 livro adequado à série (que contenha mais imagens e 
capa dura); 
01 tubo de cola branca 90g;  
01 caixa de giz de cera grosso revestido em madeira; 

02 caixas de massa de modelar a base de sal; 
01 pasta polionda com alça; 
03 envelopes brancos para folha de A4; 
01 garrafa para água com nome; 
01 copo plástico com nome para suco; 
01 muda de roupa para troca (calcinha, cueca, ber-
muda, calça, camiseta) que deverá ficar sempre na mo-

chila; 
04 caixas de lenço de papel; 
02 repelentes de 200 ml em spray; 
01 pacote de lenço umedecido; 
01 pacote de fralda descartável; 
01 pomada para assadura; 
01 protetor solar; 
01 colher com nome; 

01 garfo com nome; 
01 prato plástico com nome;  
01 toalha pequena com nome para o lanche; 
01 camisetão velho de adulto para uso em aulas de 
arte; 
 
MATERIAIS DE USO COLETIVO 
01 brinquedo pedagógico. Sugestões: Torre octona 
baby peças grandes, Passa figuras (casinha em 3D), 
Jardim geométrico encaixe de formas, Baldinho maluco, 
Empilhar encaixar, Animal puzzle 3D, Pirâmide com 
anéis, Puzzle duo baby —quebra cabeça didático. 
02 folhas de papel dupla face;  
02 folhas de EVA —rosa e verde 

01 cartolina branca; 
02 folhas de papel cartão;  

02 refis de cola quente; 
02 m de fita mimosa; 
500 folhas de papel sulfite A4 branco; 
01 m de papel contact com estampa; 
01 m de papel contact transparente; 
02 m de TNT na cor cinza; 

02 folhas de papel crepom —cor vermelho e branco; 
01 rolo de fita durex colorida;  
01 folha de cartolina colorida;  
01 pacote de balão; 
01 pacote de algodão colorido; 
01 pacote de lantejoula; 
01 revista para recorte; 

1 pote grande de tinta guache na cor bege; 
02 tintas de tecido azul e verde; 
Lãs (diversas cores); 
01 lixa de fogão; 
01 pacote de palito de picolé; 
01 pincel chato nº 18; 
01 rolinho de espuma pequeno 
 

LISTA DE MATERIAL TEMPO INTEGRAL 
01 creme dental;  
01 escova de dente;  
01 muda de roupa;  
01 copo; 
01 garrafinha para água com nome; 
 

UNIFORME 
Camiseta vermelha, calça cinza, bermuda cinza (para os 
meninos), shorts saia cinza (para as meninas), moletom 
ou jaqueta vermelha com nome e logotipo do Colégio. 
 
INÍCIO DAS AULAS:  1º de fevereiro de 2021 
Horário das aulas turma da tarde: 13h15min às 18h 
Reunião de pais Ensino Infantil: 27 de janeiro de 2021 
às 19h

 
Feira literária 2021 
Para aquisição dos livros dos trimestres 
04 e 05/02 de 2021 - quinta e sexta-feira 7h30 às 18h30min 
Desconto de 30% - 15% para os pais e 15% para aquisição de novos livros para a biblioteca. 


