LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES – EDUCAÇÃO INFANTIL.
LISTA DE MATERIAIS – PRÉ II
02

Lápis preto jumbo

01

Pacote de palitos de sorvete
coloridos com 50 unidades
Folhas de color set (cores variadas)
Pacotes com 100 folhas de sulfite
branco
Pacote de sulfite colorido
Folha de papel camurça
Folha de papel laminado
Pasta com 150 plásticos
Pasta de plástico 4 cm
Tubos de cola grande
Folhas de EVA cor lisa
Folhas de EVA estampado
Potes de tinta guache 250 ml.
TNT (cor opcional)
Livro infantil

02
01

Borrachas brancas, macias e grandes
Apontador com depósito

02
02

01
01
03
01
02
02
01
01
01
01
50
cm
03

Caixa de lápis de cor grande
Estojo grande
Caixas de massa de modelar (mole)
Pote de glitter
Fitas crepe
Durex coloridos
Cola colorida
Tubo de cola glitter
Tubo de cola colorida alto relevo
Tesoura sem ponta
Feltro

01
01
01
01
01
03
03
02
02
01 m
01
01

Rolo de barbante pequeno

01

DVDs virgem (para arquivo de fotos
para os pais) *favor não escrever no
CD
Pincel nº 12

01

Pacote de bexigas

01

Agenda escolar a ser adquirida preferencialmente no Colégio.

01

Brinquedo pedagógico ( peças grandes e

Armarinhos e outros
01

Troca de roupa para permanecer na
mochila

Caixas de camisa encapadas
Botões coloridos

01
01

Revista para recorte
Copo com tampa para água ou suco

Pacotes de lantejoulas grandes

01

Camiseta branca tamanho 16 para
aulas de pintura

duráveis) jogos de encaixe, blocos lógicos,
dominó, jogo de memória, quebra-cabeça,
resta 1)

02
10
pares
02

A agenda escolar personalizada está disponível para venda na tesouraria do Colégio. Não
adquirir Mochila ou Lancheira: Para carregar os pertences, a criança usará uma mochila
padronizada com presente de boas vindas, no início do ano letivo.

LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES – EDUCAÇÃO INFANTIL.
LISTA DE MATERIAIS – PRÉ I
02

Lápis nº 2

01

02
01

Borrachas brancas, macias e grandes
Apontador com depósito

02
02

01
01
04
01
02
01
02
01
01
02
01
50
cm
03

Caixa de lápis de cor grande
Estojo grande
Caixas de massa de modelar (mole)
Pote de glitter
Fitas crepe
Fita durex larga
Durex coloridos
Cola colorida
Tubo de cola glitter
Tubos de cola colorida alto relevo
Tesoura sem ponta
Feltro

01
01
01
01
01
01
03
03
02
01
02 m
01

Pacote de palitos de sorvete
coloridos com 50 unidades
Folhas de color set (cores variadas)
Pacotes com 100 folhas de sulfite
branco
Pacote de sulfite colorido
Cartolina americana
Folha de papel laminado
Pasta com 150 plásticos
Pasta de plástico 4 cm
Pacote de bexigas
Tubos de cola grande
Folhas de EVA cor lisa
Folhas de EVA estampado
Pote de gliter
TNT (cor opcional)
Livro infantil

01
01
01
01

DVDs virgem (para arquivo de fotos
01
Rolo de barbante pequeno
para os pais) *favor não escrever no
CD
Pincel nº 12
01
Pacote de bexigas
Papel crepom
01
Pacote de palito de churrasco
Pacote papel cartão
01
Caixa de giz de cera
Agenda escolar a ser adquirida preferencialmente no Colégio.

01

Brinquedo pedagógico ( peças grandes e

Armarinhos e outros
01

Troca de roupa para permanecer na
mochila

Caixas de camisa encapadas
Botões coloridos

01
01

Revista para recorte
Copo com tampa para água ou suco

Pacotes de lantejoulas grandes

01

Camiseta branca tamanho 16 para
aulas de pintura

duráveis) jogos de encaixe, blocos lógicos,
dominó, jogo de memória, quebra-cabeça,
resta 1)

02
10
pares
02

A agenda escolar personalizada está disponível para venda na tesouraria do Colégio. Não
adquirir Mochila ou Lancheira: Para carregar os pertences, a criança usará uma mochila
padronizada com presente de boas vindas, no início do ano letivo.

LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES – EDUCAÇÃO INFANTIL.
LISTA DE MATERIAIS MATERNAL II
01

Apontador com depósito

01

01
01

Caixa de lápis de cor grande (jumbo)
Estojo grande

02
02

01

Caixa de giz de cera

04
01
02
01
01

Caixas de massa de modelar (mole)
Fita crepe
Potes de tinta guache (250ml)
Pote de glitter
Tubo de cola glitter

50
cm
02

Feltro

01
01
01
01
01
01
03
03
02

Pacote de palitos de sorvete
coloridos com 50 unidades
Folhas de color set (cores variadas)
Pacotes com 100 folhas de sulfite
branco
Pacote de sulfite colorido (pardo)
Folha de papel camurça
Folha de papel laminado
Pasta com 150 plásticos
Pasta de plástico 4 cm
Cola colorida
Tubos de cola grande
Folhas de EVA cor lisa
Folhas de EVA estampado

01
01

DVDs virgem (para arquivo de fotos
para os pais) *favor não escrever no
CD
Pincel nº 12
Papel crepom

01
01
01
01

Pacote de algodão colorido (pequeno)
Pacote de palito de churrasco
Rolo de fitilho
Agenda escolar a ser adquirida preferencialmente no Colégio.

02 m
01
01
01

TNT (cor opcional)
Pacote de bexigas
Folha de papel celofane
Caixa de camisa encapada

Armarinhos e outros
01

Brinquedo pedagógico ( peças grandes e

01

Troca de roupa para permanecer na
mochila

Revista para recorte

01

Botões coloridos

01

Fralda, lenços umedecidos, pomada
para prevenção de assaduras
(manter sempre na bolsa).
Copo com tampa para água ou suco

Pacotes de lantejoulas grandes

01

duráveis) jogos de encaixe, blocos lógicos,
dominó, jogo de memória, quebra-cabeça,
resta 1)

01

10
pares
02

Camiseta branca tamanho 12 para
aulas de pintura

Não adquirir Mochila ou Lancheira: Para carregar os pertences, a criança usará uma mochila
padronizada com presente de boas vindas, no início do ano letivo.

LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES – EDUCAÇÃO INFANTIL.
LISTA DE MATERIAIS MATERNAL I
01

Apontador com depósito

01

01
01

Caixa de lápis de cor grande (jumbo)
Estojo grande

02
02

01
01

Caixa de giz de cera
Jogo de canetinhas hidrográficas( 12
cores)
Caixas de massa de modelar (mole)
Fita adesiva
Potes de tinta guache (250ml)
Pote de glitter
Tubo de cola glitter

01
01

Pacote de palitos de sorvete
coloridos com 50 unidades
Folhas de color set (cores variadas)
Pacotes com 100 folhas de sulfite
branco
Pacote de sulfite colorido (amarelo)
Folha de papel camurça

01
01
01
01
03
03
02

Folha de papel laminado (prata)
Pasta com 150 plásticos
Pasta de plástico 4 cm
Cola colorida
Tubos de cola grande
Folhas de EVA cor lisa
Folhas de EVA estampado

01

Pote de gliter

04
01
02
01
01
50
cm
02

Feltro

01
01
01
01
01
01

DVDs virgem (para arquivo de fotos
para os pais) *favor não escrever no
CD
Pincel nº 12
Papel crepom
Pacote papel cartão
Pacote de algodão colorido (pequeno)
Pacote de palito de churrasco
Rolo de fitilho

01

Brinquedo pedagógico ( peças grandes

02 m
01
01
01

TNT (cor opcional)
Pacote de bexigas
Folha de papel celofane
Caixa de camisa encapada

Armarinhos e outros
01

Troca de roupa para permanecer na
mochila

Revista para recorte

01

Botões coloridos

01

Fralda, lenço umedecido, pomada
para prevenção de assaduras(manter
sempre na bolsa)
Copo com tampa para água ou suco

Pacotes de lantejoulas grandes

01

e duráveis) jogos de encaixe, blocos
lógicos, dominó, jogo de memória,
quebra-cabeça, resta 1)

01

10
pares
02

Camiseta branca tamanho 12 para
aulas de pintura
Não adquirir Mochila ou Lancheira: Para carregar os pertences, a criança usará uma mochila
padronizada com presente de boas vindas, no início do ano letivo.

LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES – EDUCAÇÃO INFANTIL.
LISTA DE MATERIAIS MINI MATERNAL
01

Apontador com depósito

01

01
01

Caixa de lápis de cor grande (jumbo)
Estojo grande

02
02

01

Caixa de giz de cera

04
01
02
01
01
50
cm
02

Caixas de massa de modelar (mole)
Fita adesiva
Potes de tinta guache (250ml)
Pote de glitter
Tubo de cola glitter
Feltro

01
01
01
01
01
01
03
03

Pacote de palitos de sorvete
coloridos com 50 unidades
Folhas de color set (cores variadas)
Pacotes com 100 folhas de sulfite
branco
Pacote de sulfite colorido (verde)
Folha de papel camurça
Folha de papel laminado (prata)
Pasta com 150 plásticos
Pasta de plástico 4 cm
Cola colorida
Tubos de cola grande
Folhas de EVA cor lisa

02

Folhas de EVA estampado

02 m
01
01
01

TNT (cor opcional)
Pacote de bexigas
Folha de papel celofane
Caixa de camisa encapada

01
01
01

DVDs virgem (para arquivo de fotos
para os pais) *favor não escrever no
CD
Pincel nº 12
Papel crepom

01
01

Pacote de algodão colorido
(pequeno)
Pacote de palito de churrasco
Rolo de fitilho

01

Brinquedo pedagógico ( peças grandes e

Armarinhos e outros
01

Troca de roupa para permanecer na
mochila

Revista para recorte

01

Botões coloridos

01

Fralda, lenço umedecido, pomada
para prevenção de assaduras
(manter sempre na bolsa)
Copo com tampa para água ou suco

Pacotes de lantejoulas grandes

01

duráveis) jogos de encaixe, blocos lógicos,
dominó, jogo de memória, quebra-cabeça,
resta 1)

01

10
pares
02

Camiseta branca tamanho 16 para
aulas de pintura

