
 

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 (Trocar diariamente) 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

- 01 Agenda do colégio - uso obrigatório entregue 

no início do ano letivo  

- 01 Caderno de desenho, com 48 folhas, espiral 

(aula de música) 

- 03 Fotos (10x15) de fases diferente da vida, 1 

de aproximadamente 2 meses, 1 com 2 anos e 

outra na fase atual.  

- 01 Estojo escolar com zíper e três divisórias 

- 02 lápis grafite triangular JUMBO ou BIG LÁPIS 

Acrilex 

- 01 borracha branca 

- 01 Apontador com depósito específico para 

lápis JUMBO 

- 01 tesoura sem ponta - com nome gravado 

- 01 Estojo de canetas hidrográficas 12 cores – 

JUMBO 

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

JUMBO ou BIG LÁPIS Acrilex 

- 01 Pasta plástica com elástico amarela (lição de 

casa)  

- 03 Pastas plásticas documento, com presilha, 

transparente, A4 (Para Portfólio) 

- 01 Tubo de cola branca líquida 110g tenaz – 

rótulo azul 

- 01 Cola bastão Pritt 40gr 

- 01 caixa de giz pastel- 12 cores 

- 01 Caixa de giz de cera grande - Triangular 

 

- 01 Prancheta 

- 01 Lupa pequena 

- 01 Lanterna pequena 

- 01 Caixa de plásticos “ZIP ZAP” com 10 

unidades - tamanho pequeno 

- 02 Caixas de lenços de papel com 100 unidades 

cada  

- 01 Pincel de cerdas chatas – n° 815 -24 Tigre 

(PODE USAR DE ANOS ANTERIORES) 

- 01 Pincel de cerdas chatas – nº 815 –14 Tigre  

(PODE USAR DE ANOS ANTERIORES) 

- 01 Pote de massa de modelar Acrilex Soft ou 

(UTI Guti) – 500 ml (qualquer cor)   

- 01 Pacote de argila 500g - Marca Uti Guti 

Purificada 

- 06 Prendedores de roupa grande em madeira 

- 01 Paleta (Para pintura) 

- 02 rolos de papel toalha  

- 01 Bloco de papel branco com borda colorida – 

Coleção Eco Cores Moldura (7 cores) Novaprint 

- 01 Folha de papel celofane – colorida 

- 100 Folhas de sulfite branco 

- 01 Folha de acetato (transparência) – tamanho 

A4  

- 02 Metros de tecido cru  

- 01 Espelho pequeno - Papel Toys 

- 01 Tela de alinhavo perfurado - Papel Toys 

- 01 Tela painel 30x30 

- 01 Camiseta grande velha para atividades de 

pintura (colocar nome) 

 

MATERIAIS DIFERENCIADOS 
- Fitas de cetim coloridas 

- Retalho de pano 

- Revistas e jornais para recorte (em bom 

estado de conservação) 

INFANTIL II - EI 



Sementes / grãos variados (Girassol, arroz, 

feijão, milho, ervilha...) 

02 Gibis novos ou em bom estado de 

conservação 

Materiais recicláveis como: panelas, tampas, 

potes de sorvete, colheres de pau, colheres, 

tronquinho de madeira, espremedor de limão e 

batata. 

 

LIVROS ADOTADOS 

Coleção Ciranda Educação Infantil – 4 anos 

Editora: Mathema 

Compra pelo site Livres Livraria Virtual 

- Caderno de Vivências – 1ºsemestre 

ISBN: 978-85-5533-038-4 

- Caderno de Vivências – 2ºsemestre 

ISBN: 978-85-5533-039-1 

 

INGLÊS  

Bebop Student´s book with parent’s guide-2 

Autores: Myriam Monterrubio and Lorena 

Peimbert 

Editora: Macmillan 

ISBN: 9780230453036 

 

PARADIDÁTICOS  

- O gigante mais elegante da cidade 

Autora: Julia Donaldson 

Editora: Editora Brinque-Book 

ISBN: 978-8574125800 

 

- Velhinha Maluquete 

Autor: Ana Maria Machado 

Editora: Moderna 

ISBN: 978-8516061739 

 

- O Caso da Lagarta Que Tomou Chá de 

Sumiço 

Autor: Milton Célio De Oliveira Filho 

Editora: Brinque Book 

ISBN:978-857412-205.2 

 

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 

 

 

 

 

 


