LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019
Maternal I - 1 ano
Materiais para deixar na Escola:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 pasta de plástico com elástico tamanho A3;
1 tubo de cola líquida 90gr;
1 caixa de giz de cera (12 cores) JUMBO;
1 pacote de folhas coloridas A4 (100 unidades);
3 caixas de massinha de modelar - 12 cores (Sugestão: ACRILEX SOFT);
1 caixa de pintura a dedo (6cores);
1 livro de história infantil, de acordo com a faixa etária, preferencialmente
das editoras: ática, scipione ou FTD;
20 folhas tamanho A3;
2m de TNT (sugestões de cores: amarelo, vermelho, azul, verde, rosa);
2 pacotes de papel desenho (50 unidades cada, gramatura 180);
1 jogo pedagógico adequado à faixa etária, com selo do INMETRO;
1 camiseta velha tamanho adulto (para pintura);
2 pacotes de folhas criative paper;

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
•
•
•
•

Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno;
Caso haja necessidade serão solicitados novos materiais, de uso individual, durante o ano letivo.
Todos os materiais deverão ser entregues no primeiro dia de aula, para a professora da turma.
Materiais como argila e biscuit serão solicitados no decorrer do ano letivo;

INÍCIO DAS AULAS:
18 DE FEVEREIRO - Reunião às 19h somente com os pais da Educação Infantil
19 DE FEVEREIRO - Início das aulas para os alunos Calouros (Novos)
20 DE FEVEREIRO - Início das aulas para todos os alunos da Educação Infantil

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019
Nível II - 2º PERÍODO – 5 anos
Materiais para uso diário

Materiais para deixar na Escola

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 lápis de escrever;
1 borracha;
1 apontador com reservatório;
1 tesoura sem ponta;
1 estojo de hidrocor (12 cores);
1 estojo de lápis de cor (12 cores);
1 tubo de cola branca líquida 90gr;
1 cola bastão 36gr;
1 estojo grande para armazenar
todos estes materiais do aluno, que
irá diariamente para casa, para a
família auxiliar na organização e no
controle para repor algum item, se
for o caso.

•
•
•
•
•

1 pacote de folhas coloridas A4 (100 unidades);
3 caixas de massinha de modelar - 12 cores (Sugestão: ACRILEX SOFT);
1 folha de color set;
1 pincel chato nº 12;
1 folhas de EVA(sugestões de cores: amarelo, vermelho, azul, verde, rosa) ;
1 caixa de cola colorida (6 cores);
1 pote grande de tinta têmpera (150ml, sugestões de cores: verde, amarelo, azul, vermelho, preto, branco);
2 livros de história de acordo com a faixa etária, preferencialmente das editoras: ática, scipione ou FTD;
2 revistas para recorte (adequadas para a faixa etária);
1 caixa de cola gliter (6 cores);
1 tinta para artesanato PVA 100ml (sugestões de cores: amarelo, vermelho, azul, verde);
3 envelopes pardos tamanho A3;
20 folhas tamanho A3 (preferencialmente casa do papel);
1 folhas de papel celofane;
1 pacote de lantejoulas;
10 unidades de saco ofício;
1 tela para pintura tamanho 20x30;
2m de TNT (sugestões de cores: amarelo, vermelho, azul, verde, rosa);
3 pacote de papel desenho (50 unidades, gramatura 180);
1 jogo pedagógico de madeira adequado à faixa etária, com selo do INMETRO (dominó, memória, jogos de
lógica, etc.);
1 caixa organizadora plástica impreterivelmente na cor laranja (tamanho de caixa de sapato);
1 camiseta velha tamanho adulto (para pintura);
1 fita durex larga;
1 pacote de palito picolé;
1 pacote palito churrasco;

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno;
• Caso haja necessidade serão solicitados novos materiais, de uso individual, durante o ano letivo.
• Todos os materiais deverão ser entregues no primeiro dia de aula, para a professora da turma.
• Materiais como argila e biscuit serão solicitados no decorrer do ano letivo;

INÍCIO DAS AULAS:
18 DE FEVEREIRO - Reunião às 19h somente com os pais da Educação Infantil
19 DE FEVEREIRO - Início das aulas para os alunos Calouros (Novos)
20 DE FEVEREIRO - Início das aulas para todos os alunos da Educação Infantil

MATERIAL ESCOLAR – 2019
Maternal II - 2 anos
Materiais para deixar na Escola:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 pasta de plástico com elástico tamanho A3;
1 tubo de cola líquida 90gr;
1 caixa de lápis de cor (12 cores) JUMBO;
1 caixa de giz de cera (12 cores TRIANGULAR);
1 pacote de folhas coloridas A4 (100 unidades);
4 caixas de massinha de modelar - 12 cores (Sugestão:
ACRILEX SOFT);
1 folha de color set;
4 folhas de EVA (sugestões de cores: amarelo, vermelho, azul,
verde, rosa);
1 caixa de cola colorida (6 cores);
1 caixa de pintura a dedo (6cores);
2 livros de história infantil, de acordo com a faixa etária,
preferencialmente das editoras: ática, scipione ou FTD;
2 revistas para recorte (adequadas para a faixa etária);
1 folha de papel crepom;
1 caixa de cola glitter (com 6 uni.);
3 envelopes tamanho A4 (branco);

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50 folhas tamanho A3;
3 folhas de papel celofane;
3 folhas de papel laminado colorido;
1 pacote de lantejoulas;
5 unidades de saco ofício;
2m de TNT (sugestões de cores: amarelo, vermelho, azul,
verde, rosa);
2 pacotes de papel desenho (50 unidades cada, gramatura
180);
1 jogo pedagógico de madeira adequado à faixa etária, com
selo do INMETRO (dominó, memória, jogos de lógica, etc.);
1 rolo de barbante.
1 camiseta velha tamanho adulto (para pintura);
1 caixa organizadora plástica, impreterivelmente na cor verde
( tamanho de caixa de sapato);
1 fita durex larga;
1 pacote de palito picolé;
2 pacotes de folhas criative paper;

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno;
• Caso haja necessidade serão solicitados novos materiais, de uso individual, durante o ano letivo.
• Todos os materiais deverão ser entregues no primeiro dia de aula, para a professora da turma.
• Materiais como argila e biscuit serão solicitados no decorrer do ano letivo;
INÍCIO DAS AULAS:
18 DE FEVEREIRO - Reunião às 19h somente com os pais da Educação Infantil
19 DE FEVEREIRO - Início das aulas para os alunos Calouros (Novos)
20 DE FEVEREIRO - Início das aulas para todos os alunos da Educação Infantil

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019
Nível I – 4 anos
Materiais para uso diário

Materiais para deixar na Escola

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 lápis de escrever;
1 borracha;
1 apontador com reservatório;
1 tesoura sem ponta;
1 cola líquida 120 gr;
1 estojo de hidrocor (12 cores);
1 estojo de lápis de cor (12 cores);
1 caixa de giz de cera (12 cores);
1 estojo grande para armazenar
todos estes materiais do aluno, que
irá diariamente para casa, para a
família auxiliar na organização e no
controle para repor algum item, se
for o caso.

•
•
•
•
•
•

4 caixas de massinha de modelar - 12 cores (Sugestão: ACRILEX SOFT);
1 folha de color set (Sugestões de cores: amarelo, vermelho, azul, verde, rosa);
1 pincel chato nº 12;
3 folhas de EVA;
1 caixa de cola colorida (4 cores);
1 caixa de tinta têmpera (6cores);
2 livros de história de acordo com a faixa etária, preferencialmente das editoras: ática, scipione ou FTD;
2 revistas para recorte (adequadas para a faixa etária);
2 folhas de papel crepom (Sugestões de cores: amarelo, vermelho, azul, verde, rosa);
1 caixa de cola glitter (com 4 uni.);
3 envelopes pardo A3;
20 folhas tamanho A3 (preferencialmente Casa do papel;
2 folhas de papel celofane;
3 folhas de papel laminado colorido;
1 pacote de lantejoulas;
10 unidades de saco ofício;
2m de TNT (Sugestões de cores: amarelo, vermelho, azul, verde, rosa);
3 pacotes de papel desenho (100 unidades, gramatura 180);
1 jogo pedagógico de madeira adequado à faixa etária, com selo do INMETRO (dominó, memória, jogos de
lógica, etc.);
1 pode de gliter em pó 3,0gr (qualquer cor).
1 camiseta velha tamanho adulto (para pintura);
1 caixa organizadora plástica, impreterivelmente na cor vermelha (tamanho de caixa de sapato);
1 pacote folha ofício colorida;
1 pacote de palito picolé;
1 pacote palito churrasco;

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno;
• Caso haja necessidade serão solicitados novos materiais, de uso individual, durante o ano letivo.
• Todos os materiais deverão ser entregues no primeiro dia de aula, para a professora da turma.
• Materiais como argila e biscuit serão solicitados no decorrer do ano letivo;

INÍCIO DAS AULAS:
18 DE FEVEREIRO - Reunião às 19h somente com os pais da Educação Infantil
19 DE FEVEREIRO - Início das aulas para os alunos Calouros (Novos)
20 DE FEVEREIRO - Início das aulas para todos os alunos da Educação Infantil

MATERIAL ESCOLAR – 2019
Maternal III - 3 anos
Materiais para deixar na Escola:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

2 tubos de cola líquida 90gr;
1 estojo de lápis de cor (12 cores) JUMBO;
1 caixa de giz de cera (12 cores TRIANGULAR);
1 pacote de folhas coloridas A4 (100 unidades);1 pacote
de folhas coloridas Papel Criativo A4 (32 folhas – Sugestão
Canson);
3 caixas de massinha de modelar - 12 cores (Sugestão:
ACRILEX SOFT);
3 folhas de EVA (sugestões de cores: amarelo, vermelho,
azul, verde, rosa)
1 caixa de cola colorida (6 cores);
2 caixa de tinta têmpera (6 cores);
2 livros de história de acordo com a faixa etária, preferencialmente das editoras: ática, scipione ou FTD;
2 revistas para recorte (adequadas para a faixa etária);
2 folha de papel crepom(sugestões de cores: amarelo,
vermelho, azul, verde, rosa);

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 caixa de cola glitter (com 6 uni.);
3 envelopes tamanho A3 (branco);
50 folhas tamanho A3 (preferencialmente Casa do Papel);
1 folhas de papel celofane;
1 pacote de lantejoulas;
2m de TNT (sugestões de cores: amarelo, vermelho, azul,
verde, rosa);
2 pacotes de papel desenho (50 unidades cada, gramatura
180);
1 jogo pedagógico de madeira adequado à faixa etária, com
selo do INMETRO (dominó, memória, jogos de lógica, etc.);
1 camiseta velha tamanho adulto (para pintura);
1 caixa organizadora plástica, impreterivelmente na cor
vermelha. (tamanho de caixa de sapato).
1 pacote de palito picolé;
1 pacote palito churrasco;
1 pincel pequeno

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno;
• Caso haja necessidade serão solicitados novos materiais, de uso individual, durante o ano letivo.
• Todos os materiais deverão ser entregues no primeiro dia de aula, para a professora da turma.
• Materiais como argila e biscuit serão solicitados no decorrer do ano letivo;

INÍCIO DAS AULAS:
18 DE FEVEREIRO - Reunião às 19h somente com os pais da Educação Infantil
19 DE FEVEREIRO - Início das aulas para os alunos Calouros (Novos)
20 DE FEVEREIRO - Início das aulas para todos os alunos da Educação Infantil

