
 

 

LISTA DE MATERIAL – 2018  

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL I  

  

● 01 pincel chato n° 16 
● 03 caixas de massa de modelar (Soft)  
● 01 caixa de giz de cera (12 cores) 
● 01 estojo com hidrocor grossa (Pilot 12 cores)  
● 01 caixa de lápis de cor jumbo (12 cores)  
● 02 tubos de cola branca 90/100gr  
● 01 tubo de cola gliter (cores diferentes)  
● 02 pacotes de papel Canson colorido (creative color set)  
● 01 bloco colorido A3 150g/m2  
● 02 canetas marcador permanente (azul ou preta)  
● 02 rolos de fita crepe marrom (larga)  
● 01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária: quebra-cabeça, memória, lego, jogos de encaixe, 

etc.  
● 50 folhas de papel reciclado A4        
● 50 folhas de papel desenho A4  
● 01 caixa de cola colorida  
● 02 potes de tinta têmpera 250ml ( cores diferentes)  
● 01 saco de balões nº09  
● 01 camiseta de adulto (para ser utilizada nas atividades com tinta)  
● 01 pacote de palitos de picolé coloridos (ponta redonda)  
● 01 Kit de praia (balde, pá, peneira)  
● 01 metro de TNT  
● 02 folhas de acetato transparente A4  
● 01 caixa organizadora de plástico transparente medindo aproximadamente 30x20   
● 01 pasta tamanho ofício com elástico  
● 01 kit de tinta aquarela  
● 02 lixas de ferro grossa     
● 01 pacote de pano multiuso ( tipo perfex)  
● 01 tela para pintura (tamanho 30x40)  
● 02 potes de tinta acrílica 250 ml ( cores diferentes)  
● 02 livros de história de acordo com a faixa etária para permanecer em sala de aula  
● 01 bloco encadernado tamanho A3 padrão da escola (a ser adquirido no setor de reprografia no 

Colégio).  
 
MATERIAIS SOMENTE PARA MENINAS  

● 01 boneca (o) 

● 01 kit de panelinhas  

● 01 kit de ferramentas ou de ferramentas de 

jardinagem ( de plástico)  

● 01 carrinho de bonecas (os) ou de 

supermercado  

● 01 forma de gelo  

● 01 pacote de hastes flexíveis com ponta de 

algodão ( cotonete/ para pintura)   

● 01 kg de areia colorida  

● 01 saco de bolinhas de gel  

● 01 vidro de anilina comestível colorida  

MATERIAIS SOMENTE PARA MENINOS 

● 01 boneca (o) 

● 01 kit de animais em miniatura  

● 01 instrumento musical  

● 01 carrinho  

● 01 funil  

● 01 pegador de plástico ( de massa ou gelo)  

● 01 esponja de louça ( para pintura)  

● 01 saco de bolas de plástico coloridas ( de piscina 

de bolinhas) 

● 01 pote pequeno de glitter  

 

 



MATERIAL A SER COLOCADO NA MOCHILA DIARIAMENTE 

● 01 guardanapo de tecido para o lanche 

● 01 squeeze para água 

● 01 agenda da escola 

 ➢ Os  títulos dos  livros  para o Projeto de Leitura serão indicados na primeira entrevista com a 

professora.  

O material deverá vir identificado com o nome do aluno e entregue à professora no dia da 

entrevista. Pedimos que priorizem os materiais sem personagens.  

  

UNIFORME 

O uso do 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 nos seguintes endereços: 
● Magazine Cecilia Uniformes, localizado na Avenida do Forte, 70. 
● Visual Uniformes, localizado na Rua Joaquim Silveira, 1071/08 – São Sebastião e 

também a venda no Colégio. 
 

A Somos Educação (Ática, Scipione, Saraiva e Atual) e a distribuidora de livros (Inglês) 
Bookshop comercializarão seus livros no Colégio, com descontos e formas de pagamentos especiais, 
nas seguintes datas e horários: 
● 19 de fevereiro das 13:00 às 20:00. 
● 20 a 23 de fevereiro das 08:00 às 20:00. 

IMPORTANTE!  

21/02/2018 – Início das aulas.  

19/02/2018– Reunião de Pais e/ou Responsáveis – 19:30.  

Local: Auditório da Instituição (Rua Dom Diogo de Souza, nº 100).  

 


