
 

 

 

 
 Educação Infantil - I 

 

01 pasta com elástico A3;  

02 potes de massa para modelar à base de amido – 500g; 

02 colas em bastão;  

01 tesoura sem ponta;  

01 avental plástico para pintura;  

02 pacotes de lenços umedecidos;  

01 caixa de lenço de papel;  

01 fita kraft larga; 

01 estojo de caneta hidrocor – jumbo;  

01 caixa de giz de cera;  

01 caixa de lápis de cor 

01 pincel nº 16;  

       01 blocos de papel branco (Canson) A3 – 140g/m2;  

       01 bloco de papel branco (Canson) A4 – 140 g/m2;  

01 bloco de papel colorido (Canson-Criative) A4 – 80 g/m2;  

01 brinquedo adequado à faixa etária (loucinhas, bonecas, bichinhos, jogos de encaixe...);  

01 livro de literatura infantil (capa dura) adequado à faixa etária;  

mochila com muda de roupa (uniforme); 

lancheira com copo e guardanapo de pano; 

01 copo ou garrafa com canudo para água. 

 

 O material deverá ser entregue na Reunião de Pais, para a professora da turma. 

 Todo material de uso pessoal, inclusive o uniforme, deverá estar identificado com o 

nome da criança.  

 

Reunião de Pais – 07/02/17 (3ª feira) – 19h 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Lista de Material - 2017 
 



 

 

 

 

 
Educação Infantil – II 

  

01 tesoura sem ponta;  

01 avental plástico para pintura;  

01 caixa de lápis de cor (12 cores, jumbo), com apontador; 

02 potes de massa para modelar à base de amido – 500g;  

02 colas em bastão;  

01 caixa de caneta hidrocor (ponta grossa ou jumbo);  

01 caixa de giz de cera; 

01 pasta com elástico (A3);  

01 bloco de papel branco (Canson) A3 – 140g/m2;  

01 bloco de papel branco (Canson) A4 – 140 g/m2;  

01 bloco de papel colorido (Canson-Criative) A4 – 80 g/m2;  

02 pacotes de lenços umedecidos;  

01 caixa de lenços de papel;  

01 fita kraft larga; 

01 pincel (tamanho 14); 

01 livro de literatura infantil adequado à faixa etária (capa dura);  

01 brinquedo pedagógico adequado à faixa etária;  

mochila com muda de roupa (uniforme); 

lancheira com copo e guardanapo de pano; 

   01 copo ou garrafa com canudo para água. 

 

 O material deverá ser entregue na Reunião de Pais, para a professora da turma. 

 Todo material de uso pessoal, inclusive o uniforme, deverá estar identificado com o 

nome da criança.  

 

Reunião de Pais – 07/02/17 (3ª feira) – 19h 
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Educação Infantil – III 
 

01 pasta fina com elástico (A4);  

01 avental plástico;  

01 caixa de lápis de cor (12 cores);  

01 estojo de canetas hidrocor (ponta grossa);  

01 estojo com 1 borracha, 1 apontador e 2 lápis pretos (grafite); 

02 caixas de massa para modelar à base de amido – 12 cores;  

01 tesoura sem ponta;  

       01 bloco de papel branco (Canson) A3 – 140 g/m2;  

       01 bloco de papel branco (Canson) A4 – 140 g/m2;  

01 bloco de papel colorido (Canson-Criative) A4 – 80 g/m2;  

02 colas em bastão;  

02 pacotes de lenços umedecidos;  

01 caixa de lenços de papel;  

01 fita kraft larga; 

01 brinquedo pedagógico adequado à faixa etária;  

02 pincéis (um grosso e um fino); 

01 livro de literatura infantil adequado à faixa etária (capa dura); 

lancheira com garrafa para água, copo, prato, talheres e guardanapo de pano; 

mochila com muda de roupa (uniforme), repelente e filtro solar. 

 

 O material deverá ser entregue na Reunião de Pais, para a professora da turma. 

 Todo material de uso pessoal, inclusive o uniforme, deverá estar identificado com o 

nome da criança.  

Material Didático  – Sistema Anglo de Ensino 

    Adquirido no Setor Financeiro do Colégio, no início de cada semestre. 

 

Reunião de Pais – 07/02/17 (3ª feira) – 19h 
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Educação Infantil – IV 
 

01 pasta fina com elástico (A4);  

01 avental plástico;  

01 caixa de lápis de cor (12 cores);  

01 caixa de giz de cera; 

01 estojo de canetas hidrocor (ponta grossa);  

01 estojo com 1 borracha, 1 apontador e 2 lápis pretos (grafite); 

01 caixa de massa para modelar à base de amido – 12 cores;  

01 tesoura sem ponta;  

       02 colas em bastão;  

01 bloco de papel branco (Canson) A4 – 140 g/m2; 

       01 bloco de papel branco (Canson) A3 – 140g/m2;  

01 bloco de papel colorido (Canson-Criative) A4 – 80 g/m2;  

02 pacotes de lenços umedecidos;  

01 caixa de lenços de papel;  

01 fita kraft larga; 

                 01 brinquedo pedagógico adequado à faixa etária;  

01 livro de literatura infantil adequado à faixa etária; 

01 pincel nº 16; 

mochila com muda de roupa (uniforme); 

lancheira com garrafa para água, copo, pote para a fruta e guardanapo de pano. 

 

 O material deverá ser entregue na Reunião de Pais, para a professora da turma. 

 Todo material de uso pessoal, inclusive o uniforme, deverá estar identificado com o 

nome da criança.  

 

Material Didático  – Sistema Anglo de Ensino 

    Adquirido no Setor Financeiro do Colégio, no início de cada semestre. 

 

Reunião de Pais – 07/02/17 (3ª feira) – 19h 
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