
 

 

Lista de material escolar 

2020 

Minimaternal 
 

01 Mala ou mochila grande com alça e uma 
Lancheira 
01 caneca plástica pequena 
01 Caixa plástica com tampa para colocar o 
material escolar ( 35cm x 30cm) 
01 Almofada pequena com nome 
01 Avental para pintura 
01 Tubo de cola bastão Pritt 
01 Pasta (vermelha) de plástico com elástico 
para sulfite A3 
01 Caixa de lápis de cor 12 unidades (modelo 
gigante-jumbo) 
01 Caixa de gizão de cera grosso e curto com 
12 cores  
01 Caixa de giz de cera “Meu 1º Giz” (com 6 
unidades ( Este giz é maior que os normais, 
para facilitar o desenvolvimento motor) 
01Estojo com 3 divisórias  para guardar lápis de cor, 
giz de cera e canetinha.  
01 Conjunto de caneta hidrocor grossa com 12 
unidades 
01 Pincel nº 14 – 456 cerda (grosso)  
01 Tubo grande de cola líquida 
01 Caixa de Cola gliter (colorida) 
01 Caixa de tinta Confetti - Acrilex 
01 Caixa de Tinta a dedo 
01 Caixa de tinta temperada guache Fantasia 
Metallic - Acrilex 
04 Potes de massa de modelar 
04 pacotes de massinha de EVA cores diversas  
02 Pacote de olhinho para artesanato ( 
tamanhos diferentes) 
02 Potes de lantejoulas cores variadas e 
tamanho grande  
10 botões infantis e 10 botões normais 
05 Placas de EVA 1 branca, 1 preta , 1 rosa , 1 
estampada e 1 glitter 

01 Kit Forminhas para massa de modelar  
01 Rolo de látex para máscaras  
12 Pregadores de roupas (de madeira) 
01 Pacote de palito de algodão doce  sem ponta 
01 Pacote de palitos de sorvete (1 branco e um 
colorido) 
10 Sacos Plásticos Transparentes (Tamanho 
ofício) 
01 metro de tecido com estampa delicada . 
03 Durex – 2 coloridos pequenos e 1 
transparente  
06 Caixas pequenas de lenço de papel 

01 Pacote de bexiga colorida nº 7 ou 9 ( de boa 

qualidade) 
01 Novelo de lã grossa 
01 Esponja 
01 Pacote de algodão  
20 pratinhos descartáveis para culinária e 
artesanato, 20 copinhos, 20 colheres e 20 
garfinhos 
01 Caixa de band-aid 
01 Necessaire ou estojo de higiene contendo: 
01 Escova de dente infantil com o nome da 
criança, 01 Creme dental infantil sem flúor e 01 
Toalha de mão com nome para higiene Bucal 
01 Revista 01 gibi infantil para recorte (em bom 
estado) 
01 Livrinho adequado a faixa etária  
02 Potes de lenços umedecidos 
01 Rolo de contact transparente 
01 Brinquedo para ficar na sala, próprio para a 
faixa etária 
01 metro de papel contact  transparente 
 
 

 

Observação:  
 
A entrega dos materiais será: Dia 29/01/2020 - período manhã às 8h e período da tarde às 14h 
* Todo material deverá ser identificado  com o nome completo da criança; 
* A agenda será fornecida pelo Colégio. Favor preencher os dados pessoais; 
* As apostilas deverão ser adquiridas no Colégio  e serão entregues aos alunos  ao  final de cada bimestre. 
*  Informamos que o material de uso individual deverá ser reposto sempre que necessário .  



 

 

Lista de material escolar 

2020 

 Maternal 

 

01 Mala ou mochila  

01 Lancheira 

01 Caixa de lápis de cor 12 unidades (modelo 
jumbo longo ) caras e cores  
01 Apontador jumbo 
01 Caixa de giz de cera grande e grosso com 12 
unidades 
01 Conjunto de caneta hidrocor grosso com 12 
unidades  
01 Caixa de Cola gliter (colorida) 
01 Caixa de Tinta Plasticor 
01 Caixa de tinta temperada guache de 12 
cores 
01 Pincel nº 14 – 456 cerda grossa  
02 Tubos de cola bastão grande 
01 Tubo de cola líquida branca 
1 tubo de cola  gel 63g 
03  Durex 1  transparente pequeno 02 coloridos 
pequenos 
01 novelo de lã grossa  
03 Potes de massa de modelar marca Uti Guti 
(cores diferentes ) 
03 pacotes de massinha de EVA cores diversas  
01 Pacote de forminhas para massa de modelar 
(Plástico) 
01 tesoura plástica para  massinha de modelar 
01 Tesoura sem ponta com nome 
01 Pacote de olhinhos tamanho grande 
01 Pacote de palito de algodão doce  sem ponta  
01 Pacote de palito de sorvete colorido 
01 Caixa de fósforos pequenas 
02 Cartelas de adesivos infantis  
05 placas de EVA – 1 preta, 1 laranja, 1 
marrom, 1 estampado e 1 gliter  

01 metro de tecido com estampa delicada . 
01 Livrinho adequado a faixa etária  
01 Avental plástico para pintura  
10 Sacos Plásticos tamanho ofício 
01 pasta plástica  fina (vermelha) com elástico 
tamanho A4 
01 Estojo grande com 3 divisórias para guardar 
lápis de cor, giz de cera e canetinha 
01 Caixa plástica com tampa (35cm x 30cm)  
01 Feltro tamanho 30cm x 30cm 
01 Lixa grossa 

01 Pacote de bexiga colorida nº 7 ou 9 ( de boa 

qualidade) 
20 Pratos, 20 colheres, 20 garfos e 20 copos 
pequenos e descartáveis para culinária e 
artesanato 
01 Necessaire ou estojo de higiene contendo: 1 
escova de dente, 1 creme dental infantil sem 
flúor, 1 toalha de mão com nome para higiene 
Bucal com nome (deixar na mochila)  
05 Caixas de lenço de papel 
01 Caixa de band-aid 
02 Potes de lenço umedecido  
02 Revista usada em bom estado 
02 Revistas infantis para colorir  
01 Esponja para atividades artísticas 
01 Brinquedo para ficar na sala, próprio para a 
faixa etária 
01 Retalho para tecido 1 metro 
aproximadamente com estampa delicada  
01 Palito de unhas (de madeira) para perfuração 
01 pacote de lantejoula grande 
01 pacote de 500gr de areia colorida  
01 metro de contact transparente 

 

Observação:  
 
A entrega dos materiais será: Dia 29/01/2020 - período manhã às 8h e período da tarde às 14h 
* Todo material deverá ser identificado  com o nome completo da criança; 
* A agenda será fornecida pelo Colégio. Favor preencher os dados pessoais; 
* As apostilas deverão ser adquiridas no Colégio  e serão entregues aos alunos  ao  final de cada bimestre. 
*  Informamos que o material de uso individual deverá ser reposto sempre que necessário .  

 

 

 

 



 

 

Lista de material escolar 

2020 

Nível I 
 

01 Caixa plástica com tampa (35 cm x 30 cm ) 
01 Mala ou mochila grande e uma lancheira 
01 Lápis pretos nº 02 
02Borrachas brancas e macias 
02 Lápis preto triangular  jumbo longo 
02 Apontadores plásticos com dois orifícios para 
lápis jumbo  e normal com depósito 
01 Caixa de lápis de cor com 12 unidades 
jumbo longo  caras e cores  
01 Caixa de giz de cera grosso com 12 
unidades 
01 Caixa de caneta hidrocor grossa com 12 
unidades 
02 Estojos grandes com divisórias para guardar 
canetinha, giz de cera, lápis de cor e  materiais 
de uso diário e individuais 
01 Caixa de brilho cola (cola glitter) 
01 Caixa de tinta guache com 12 cores 
01 Caixa de plasticor  
01  trincha nº 14(815)  
02 Tubos de cola bastão grande 
01 Tubo de cola líquida 
01 tubo de cola gel 63g 
01 Avental plástico para pintura (resistente) 
01 Tesoura sem ponta com nome do aluno 
gravado Tramontina Mundial (ponto Vermelho) 
02 Cadernos capa dura horizontal meia pauta 
com 96folhas  
01 Pasta vermelha, plástica, fina com elástico 
A4. 
01 Lixa grossa 
01 novelo de lã grossa 
03  Durex 1  transparente pequeno 02 coloridos 
pequenos 

10 Sacos plásticos tamanho ofício 
01 Pacote de olhos para artesanato  
04 Potes de massinha de modelar 150 g cores 
variadas  
03 pacotes de massinha de EVA cores diversas  
01 Kit de forminhas para massinha de modelar 
05 Placas de EVA nas cores  1 branca, 1 
vermelho, 1 verde claro, 1 estampado e 1 glitter 
02 Pacotes de lantejoulas tamanho grande 

01 Pacote de bexiga colorida nº 7 ou 9 ( de boa 

qualidade) 
10 Botões tamanho pequeno e 10 botões  
tamanho médio 
01 Pacote de palito de sorvete 
01 Pacote de palito de algodão doce  sem ponta 
01 Pacote de algodão bolinha  
01 Livrinho adequado a faixa etária  
02 Revistas usadas (em bom estado) 
01 metro de tecido com estampa delicada . 
20 Pratos, 20 colheres, 20 garfos e 20 copos 
pequenos e descartáveis para culinária e 
artesanato 
01 Necessaire para higiene bucal contendo 
escova de dente com o nome da criança, 01 
pasta de dente infantil, 01 toalha de mão para 
higiene bucal com nome  que ficará na mochila 
03 Potes de lenços umedecidos  
01 Caixa de band - aid  
04 Caixas de lenço de papel  
01 Revista para colorir 
01 pacote de 500gr de areia colorida  
01 metro de contact transparente

 
 

Observação:  
 
A entrega dos materiais será: Dia 29/01/2020 - período manhã às 8h e período da tarde às 14h 
* Todo material deverá ser identificado  com o nome completo da criança; 
* A agenda será fornecida pelo Colégio. Favor preencher os dados pessoais; 
* As apostilas deverão ser adquiridas no Colégio  e serão entregues aos alunos  ao  final de cada bimestre. 
*  Informamos que o material de uso individual deverá ser reposto sempre que necessário.   

 

 

 



 

Lista de material escolar 

2020 

Nível II 
 
01 Caixa plástica com tampa (35 cm  x 30 cm) 
01 Mala ou mochila e uma Lancheira 
02 Lápis pretos nº 2 
01 Caixa de lápis de cor  Ecolápis com 24 
unidades caras e cores 
01 Caixa de giz de cera com 12 unidades 
01 Apontador plástico com depósito 
02 Borrachas brancas e macias 
01 Estojo com 3 divisórias  para guardar , lápis 
de cor , giz de cera e canetinha  
01 Estojo com uma  divisórias para guardar 
lápis , borracha, apontador , tesoura e cola 
01 Conjunto de canetas hidrocor  grossa com 
12 unidades 
02 Tubos de cola bastão Pritt (Grande) 
01 Tubo grande de cola branca líquida 
01 tubo de cola gel 63g 
01 Estojo de tinta plástica 
01 Estojo de guache com 12 cores  
01 Caixa de brilho cola (cola glitter) 
01 Pincel nº 14 – 456 cerda (grosso) 
01 Avental plástico resistente para pintura com 
o nome marcado ou camiseta velha com nome 
01 Tesoura (sem ponta) com nome completo 
do aluno gravado- Mundial (Ponto Vermelho) 
02 Cadernos capa dura horizontal meia pauta 
com 96folhas  
01 Caderno de caligrafia pauta  azul-  Tilibra  – 
40 folhas – (190mm x 248mm) 
01 Pasta plástica  (vermelha fina)  com elástico  
A4 
10 Sacos plásticos tamanho ofício 
03 Potes de massinha de modelar cores 
diversas 

03 pacotes de massinha de EVA cores diversas  
01 Kit de forminhas para massinha de modelar 
01 Pacote de palito de sorvete – 50 unidades 
05 Placas de EVA nas cores 2 verde escuro, 1 
amarelo, 1 glitter e 1 estampado 
01 Pacote de lantejoula tamanho grande 
05 Botões tamanho grande 
03 rolos de  Durex 1 transparente  e 2 colorido 
pequeno 
01 Pacote de olhos para artesanato tamanho 
médio 
01 Lixa grossa  
01 Feltro tamanho 25 x 35 cm 
01 metro de tecido com estampa delicada . 
20 Pratos, 20 colheres, 20 garfos e 20 copos 
pequenos e descartáveis para culinária e 
artesanato 
01 Necessaire para higiene bucal contendo: 01 
Escova de dente com o nome da criança, 01 
Creme dental infantil,02 toalhinhas de mão com 
o nome da criança (para higiene bucal e outra 
para o lanche) 
02 Revistas usadas em bom estado 
01 Livrinho adequado a faixa etária  
02 Revistas passatempo para colorir 
20 Pratos, 20 colheres, 20 garfos e 20 copos 
descartáveis para artesanato 
04 Caixas grandes de lenço de papel 
01 Caixa de band - aid   
02 Potes de lenço umedecido 
01 Palito de unhas (de madeira) para perfuração 
01 pacote de 500gr de areia colorida  
01 metro de contact transparente 

 

Observação:  
 
A entrega dos materiais será: Dia 29/01/2020 - período manhã às 8h e período da tarde às 14h 
* Todo material deverá ser identificado  com o nome completo da criança; 
* A agenda será fornecida pelo Colégio. Favor preencher os dados pessoais; 
* As apostilas deverão ser adquiridas no Colégio  e serão entregues aos alunos  ao  final de cada bimestre. 
*  Informamos que o material de uso individual deverá ser reposto sempre que necessário . 

 

 

 


