
 

 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL 2021 
2º Período – Educação Infantil – MATRÍCULA 

 
USO INDIVIDUAL 

 
4 - Fotos 3x4 (entregue com o material) 
2 - Folhas Color Set - qualquer cor 
2 - Blocos de papel Canson A3 
2 - Pacotes de papel Lumi Paper 
1 - Folha de papel laminado - qualquer cor 
1 - EVA com gliter - qualquer cor 
4 - EVA simples - qualquer cor  
2 - EVA estampado 
1 - Caixa de lápis de cor - tridimensional - 12 cores - grosso - tipo jumbo 
1 - Caixa de gizão de cera - 12 cores grosso 
2 - Lápis preto grosso 
1 - Pote de tinta guache - 250 ml - qualquer cor 
2 - Frascos de cola branca – grande 
1 - Tesoura sem ponta 
2 - Borrachas brancas 
1 - Apontador com depósito - para lápis grosso 
1 - Pincel chato nº 20 
1 - Pacote de palito de picolé colorido 
1 - Caderno de linha verde 
1 - Rolo de papel crepom - qualquer cor 
4 - Caixinhas de massinha de modelar - 12 cores 
2 - Cadernos capa dura (brochurão) - 96 folhas – grande 
1 - Avental para pintura 
1 - Pasta para deveres 
1 - Pasta preta com plásticos 
1 - Livro de história (observar a faixa etária para biblioteca de sala) 
 
Materiais para disciplina de Inglês 
1 - Pasta com 100 plásticos (também será para aula de Artes) 
 
Materiais para disciplina de Artes 
1 - Bloco de papel canson A4 - 20 folhas - 140g/m² - 210mm x 257mm 
1 - Bloco de papel canson A3 - 20 folhas - 140g/m² - 297mm x 420mm 
1 - Pacote com 50 folhas A4 - branca -  120g/m² - 210mm x 297mm 
1 - Pacote com 50 folhas A4 - colorida -  CRIATIVE 
2 - Metros de algodão cru 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

OUTROS GASTOS 
* Poderão ser solicitadas ao longo do ano: taxas para eventos culturais / esportivos, visitas técnicas e 
lembranças. 
 

HIGIENE PESSOAL 
Nécessaire com creme dental, escova de dente, toalhinha de mão 
Garrafinha de água 
Troca de roupa (sempre na mochila) 
Jogo americano / lanche (plástico) 
Jogo americano / massinha (plástico) 
Guardanapo para acompanhar a lancheira 
 

OBSERVAÇÕES: 
* Colocar o nome da criança em todo o material / uniforme. 
* Todo material individual deverá ser reposto quando necessário pela família. 
* Os cadernos serão divididos pelo professor em sala. 
* Não utilizar a primeira página dos cadernos, nomear na capa. 
 

BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS 
 
Alinhavos de números, frutas, animais, roupas  
Quebra cabeça (atentar para indicação de idade) 
Quebra cabeça silábico 
Alfabeto divertido  
Alfabeto ilustrado  
Os brinquedos solicitados podem ser encontrados nos lugares abaixo: 
Lojas de brinquedos, como Zuza, Preçolandia, Dom Ferrão, Papelarias. 
Amazon.com , Mercado livre 
 

SUGESTÕES DE LIVROS LITERÁRIOS 
 
Maria vai com as outras-  Sylvia Orthof sugestão de site para compra, Amazon.com) 
 A casinha do tatu Elza Sallut – Moderna  (sugestão de site para compra, Amazon.com) 
 Girafinha Flor faz uma descoberta (Casasanta Terezinha – Ed. Brasil) (sugestão de site para compra, 
Amazon.com) 
 A zebrinha preocupada (Lucia Reis – FTD) (sugestão de site para compra, Amazon.com) 
 A galinha ruiva (Andre Koogan Bretman – FTD sugestão de site para compra, Amazon.com) 
Um amor de família – Ziraldo( sugestão de site para compra, Amazon.com) 
 A Joaninha diferente – Cristina Biazetto; Regina Célia de Melo (sugestão de site para compra, Amazon.com) 
 A cesta Dona Maricota- Tatiana Belinky( sugestão de site para compra, Amazon.com) 
 Menina bonita do laço de fita - Bromley( sugestão de site para compra, Amazon.com) 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 O nabo gigante- Aleskei( sugestão de site para compra, Amazon.com) 
 Rápido como um gafanhoto- Audrey (sugestão de site para compra, Amazon.com) 
 Abra com cuidado! Um livro mordido - Nick Bromley ( sugestão de site para compra, Amazon.com) 
 O príncipe sem sonhos- Márcio Vassalo (sugestão de site para compra, Amazon.com) 
 Um porco vem morar aqui- Claudia Fries (sugestão de site para compra, Amazon.com) 
 A casa sonolenta- Wood (sugestão de site para compra, Amazon.com) 
 Ou isto ou aquilo- Cecília Meireles (sugestão de site para compra, Amazon.com) 
 

LIVRO PARADIDÁTICO 
A lagarta e a borboleta do autor  Marcelo Manhães 
 

ENTREGA DE MATERIAL 
Datas: 28 e 29/01/2021                Horários: das 09h às 12:30h e das 13h às 17h 
Local: Colégio 

Não receberemos materiais no 1º dia de aula para evitarmos transtornos no momento de acolhida dos estudantes. 
 

 


