
 LISTA DE MATERIAL – 2021  

                                                      EDUCAÇÃO INFANTIL – Nível III  

 

(Todos os materiais deverão vir identificados com o nome do aluno e com o 
     nome completo e a turma do aluno) 

 
 

● 01 tesoura sem ponta (com nome) 
● 01 camiseta de adulto usada  (para usar nas atividades com tinta) 
● 01 lápis preto 
● 02 estojos de caneta hidrocor ponta grossa ( Pilot ) 
● 01 apontador para o tamanho do lápis de cor 
● 01 borracha 
● 02 caixas de massa de modelar (tipo soft) 
● 01 caixa de giz de cera curto 
● 01 caixa de lápis de cor modelo Jumbo 
● 01 tubos de cola (90 gr) 
● 01 canetas marcadores permanentes pretas  
● 01 caixa organizadora de plástico transparente medindo aproximadamente 30x20 
● 01 pacotes de Creative Color Set 
● 100 folhas de papel A4 branca (ofício) 
● 01 rolo de fita crepe larga (marrom) 
● 01 cola bastão grande 
● 01 pote de tinta guache 250 ml  
● 01 tela para pintura (tamanho 30X40) 
● 01 tinta acrilica pequena  
● 01 pacote de palito de picolé  
● 01 pacote de pano multiuso (tipo perfex) 
● 01 esponja de louça para pintura 
● 01 jogo pedagógico. Sugestões: Pula Macaco, Lince, Cai não Cai, Pula Pirata, 

Cara Cara, Quebra Gelo, Pizzaria Maluca, Tapa Certo, Primeiras Palavras, 
Primeiros Números, Lego, etc.(ver a lista com a professora no dia da entrevista ) 

● 01 Bloco Encadernado tamanho A3 padrão da escola (a ser adquirido no setor 
de reprografia no Colégio) 
 

ITENS PARA ALUNOS QUE O NOME INICIE COM A LETRA DE “A” até “L”: 
● 01 estojo de tinta aquarela 
● 01 boneca (o) 
● 01 kit de miniaturas de animais 

 
ITENS PARA ALUNOS QUE O NOME INICIE COM A LETRA DE “M” até “Z”: 

● 02 metros de T.N.T 
● 01 carrinho 
● 01 kit de ferramentas  

 
 
 
 
MATERIAL A SER COLOCADO NA MOCHILA DIARIAMENTE 
 

● 01 guardanapo de tecido para o lanche 
● 01 squeeze para água 
● 01 agenda da escola 

 
 

 
 



MATERIAL DIDÁTICO 
 

➢ Livro de Inglês: Big Jungle Fun 3 (Student’s Book + Pop + Outs + Stickers) Jane 
Cadwallader. Editora: Richmond  

 
➢ Títulos dos livros para o Projeto de Leitura: 

 
 
 

● 1º Trimestre: Alfabeto do Pino - Cadu dos livros apresenta - Br 1 Editores 
 ISBN: 9788598399409 

 
 
 
 
 
 

● 2º Trimestre: Orelha de Limão - Katja Reider/ Angela Von Roehl -            
BRINQUE-BOOK . ISBN: 9788574120515. 
 

 
 

 
 
 

● 3º Trimestre: Malvina - André Neves - Editora DCL. ISBN: 9788536821603 
 

 
 
 
 
 

 

● PROJETO MIND MAKERS - PENSAMENTO COMPUTACIONAL 
 
MATERIAL DIDÁTICO - Cadernos de Criação e materiais complementares do projeto Mind Makers (a lista será 
disponibilizada posteriormente juntamente com as orientações para compra online).  

 
 

 
UNIFORME 

 
● O uniforme escolar é obrigatório desde a Educação Infantil. 

 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

As aulas de Educação Física nos meses de março, abril, novembro e dezembro,             
serão realizadas no espaço da piscina. Salientamos a importância da identificação dos            
materiais com nome e turma do aluno. 

Para o aluno participar das aulas se torna necessário o seguinte material: 
● Sunga ou calção azul marinho ou preto para meninos 
● Maiô azul marinho ou preto para meninas 
● Boias de braço 
● Toalha de banho 
● Chinelo 
● Touca de natação 

 
 



 

 

                    OBSERVAÇÕES 
● A Secretaria do Colégio enviará a data da entrevista com a professora através do e-mail               

cadastrado no momento da matrícula. 
 

● O uniforme escolar será comercializado pela Visual Uniformes, maiores informações para aquisição           
entrar em contato pelos telefones 3061.9888 e/ou 51 9.91615747 ou por e-mail            
visualuniformes88@gmail.com. Endereço: Avenida Assis Brasil 1681, Viaduto Obirici.  

 
● Todas as adoções dos materiais didáticos da Somos Educação (Ática, Scipione, Saraiva, Atual, Mind              

Makers e Richmond) poderão ser adquiridas através da plataforma online de vendas Livro Fácil. Para               
acessar a Plataforma cliqueno link https://www.livrofacil.net/#colegiosaojudastadeu, digite o código         
SJT2021 e clique em “entrar” para ter acesso à lista da nossa escola. Preencha, nos campos                
indicados, o nome e sobrenome do aluno, selecione a série desejada e clique em “Entrar”. 
 

 
IMPORTANTE 
 
26/02/2021– Reunião de Pais e/ou Responsáveis 
- Entrevista com a Professora. Aguardar o contato do Colégio para agendamento.  
03/03/2021 – Início das aulas. 
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