
 

PARA USO NO LANCHE  

- 01 Garrafinha (para água)  

- 01 Lancheira térmica  

- 01 Nécessaire de higiene contendo escova, 

pasta de dentes e toalha de mão identificada com 

nome (repor de acordo com a necessidade)  

- 01 Toalha pequena identificada com nome para 

lanche (deixar na lancheira) 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

- 01 Agenda do Colégio – uso obrigatório - será 

entregue no primeiro dia de aula.  

- 02 Fotos 3x4 do/a aluno/a atual / 01 Foto 10x15 

do/a aluno/a atual / 01 Foto 10x15 da família 

- 01 Estojo escolar (com zíper e 3 divisórias)  

- 01 Apontador com depósito (específico para 

lápis JUMBO)  

- 01 Caixa de lápis de cor triangular (12 cores) 

JUMBO ou BIG LÁPIS - Acrilex  

- 01 Estojo de canetas hidrográficas 12 cores - 

JUMBO 

- 01 Lápis grafite JUMBO ou BIG LÁPIS – Acrilex 

- 01 Tubo de cola líquida 500gr – rótulo azul 

- 01 Tubo de cola bastão 40g 

- 01 Tesoura escolar sem ponta 

- 01 Caneta para retroprojetor (ponta média) 

(qualquer cor) 

- 01 Caixa de gizão de cera triangular 12 cores – 

JUMBO 

- 01 Lupa 

- 10 Unidades de plásticos “ZIP ZAP” tamanho 

médio  

- 01 Caderno de desenho, com 48 folhas, espiral 

(aula de música) 

- 01 Pasta polionda com elástico tamanho A3 

transparente - 3 cm (com alça) - Arquivo de 

trabalhos  

 

- 01 Pasta plástica resistente com elástico 

tamanho A4 vermelha (sem alça) para lição de 

casa 

- 01 Estojo de pintura aquarela 

- 01 Pincel chato cabo longo nº 24 

- 01 Pincel chato cabo longo nº 12 

- 02 Potes de tinta PVA para artesanato 

(qualquer cor) 

- 02 Potes de massinha Acrilex, Soft ou UTI GUTI 

500 ml (qualquer cor)  

- 01 Rolo de fita crepe 

- 01 Rolo de fita transparente 45x45mm 

- 02 Potes de anilina líquida 10 ml comestível – 

qualquer cor 

- 01 Pacote de Argila 

- 02 Blocos de papel canson A3 (cor creme)  

- 01 Folha de papel crepom qualquer cor 

- 01 Pote de purpurina 

- 01 Tela painel 30x40 cm 

- 01 Cabide de plástico resistente 

- 01 Espelho Baby Inquebrável 17x25 cm – Papel 

Toys 

- 02 Metros de Tecido Cru de algodão 

- 01 Kit Pinçamento – Papel Toys 

- 02 Rolos de papel toalha para aula de artes  

- 02 Caixas de lenços de papel com 100 unidades 

cada  

- 01 Folha de papel Kraft  

- 01 Par de meias brancas de adulto (pode ser 

usada, desde que esteja limpa) 

- 01 Camiseta adulto usada, para atividades de 

pintura (colocar nome)  

- 01 Pacote de algodão 

- 01 Rolo de barbante branco  

 

 

INFANTIL I - EI 



 

MATERIAIS COMPLEMENTARES  
- 1 lata de qualquer tamanho (limpa e sem rótulo) 

- Botões de diferentes cores e tamanhos 

- 01 revista para recorte 

- 01 jornal para recorte 
- Retalhos de tecido 

 
LIVROS DIDÁTICOS 

Coleção Ciranda Educação Infantil – 3 anos 

Editora: Mathema 

Compra pelo site Livres Livraria Virtual 

- Caderno de Vivências – anual 

ISBN: 978-85-5533-040-7 

 

Inglês: Bebop Student´s book with parent’s 

guide-1 

Autores: Myriam Monterrubio and Lorena 

Peimbert 

Editora: Macmillan 

ISBN: 9780230452930 

 

PARADIDÁTICOS  

- O monstro das cores 
Autora: Anna Llenas 

ISBN: 978-85-9526-008-5 

Ano de edição: 2018 Edição: 1ª 

Editora: Aletria 

- A casa sonolenta 
Autora: Audrey Wood 

Editora: Ática 

Edição: 16ª (1 de setembro de 2015) 

ISBN-13: 978-8508032761 

 

- Onde está o camaleão? 

Autor: Milton Célio de Oliveira filho.  

Editora: Globo 

ISBN: 9788525048912 

 

USO OBRIGATÓRIO 
Uniforme: é obrigatório, desde o primeiro dia de 

aula, com identificação em todas as peças e 

tênis. Recomendamos o uso de tênis 

diariamente. 

ORIENTAÇÕES: 

a. Todo o material individual deve estar 
identificado com o nome do aluno. A etiqueta 
deverá ser colada na capa dos livros e agenda. 

b. Alguns itens deverão ser repostos durante o 
ano, conforme a necessidade. 

c. Materiais diferenciados (sucata), 
caracterização de Festa Junina, Sarau, 
ingredientes para culinária e outros, serão 
solicitados de acordo com a necessidade, no 
decorrer do ano letivo. 

d. Em alguns itens desta lista, apresentamos 
“marca” apenas como referência de 
identificação, o que não impede que sejam 
adquiridos produtos similares. 

 

DATAS: 

 

21 a 23/12 – Atendimento Normal ate às 16h30  

24/12 a 03/01 – Recesso  

04/01- Atendimento Normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


