
LISTA DE MATERIAL – 2023

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
● 01 estojo 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 tubo de cola (90 gr)
● 01 caneta marcador permanente preta (ponta média)
● 01 caixa organizadora de plástico transparente medindo aproximadamente 30x20
● 100 folhas de papel desenho 120g A4 branca (ofício)
● 01 pacote de papel Creative Color Set tamanho A4
● 01 pacote de papel kraft A4 (ofício)
● 100 folhas de papel desenho 120g branco A4
● 50 folhas de desenho A4 180 g/m2 em papel reciclado
● 01 rolo de fita crepe larga (marrom)
● 01 cola bastão grande
● 01 pote de tinta guache 250 ml
● 01 tela para pintura (tamanho 30X40)
● 02 tinta acrilica pequena
● 01 pacote de pano multiuso (tipo perfex)
● 01 esponja de louça para pintura
● 01 potes de anilina
● 02 m de tecido cru
● 01m de juta
● 01 pacote de palito de picolé
● 01 pacote de palito de churrasco
● 30 botões
● 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 início
do ano letivo)

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 caixa de lápis de cor tons de pele (6 Ecolápis)



MATERIAL A SER COLOCADO NA MOCHILA DIARIAMENTE

● 01 guardanapo de tecido para o lanche
● 01 squeeze para água

Observação: Ao longo do ano letivo novos materiais poderão ser solicitados

MATERIAL DIDÁTICO

LÍNGUA INGLESA -  Richmond Solution  - http://richmondsolution.com.br
Para aquisição do material acessar o site da Plataforma de pagamentos e seguir as orientações do

passo a passo.
Link do site da Plataforma de pagamentos: Plataforma de pagamentos
Link do passo a passo : http://gg.gg/passo_a_passo_richmond

Material exclusivo, indisponível para compra nos canais comuns de venda;

Obs. Todas as literaturas e materiais didáticos de Língua Inglesa serão utilizados exclusivamente da plataforma
Richmond Solution.

➢ Títulos dos livros para o Projeto de Leitura:

1º Trimestre:

Título: Qual é a cor do amor?
Autor: Linda Strachan
Editora: Brinque-book
ISBN: 8574121886

2º Trimestre:

Título: Dentro do escuro mora um segredo
Autor: Alessandra Roscoe
Editora: Gaivota
ISBN: 8564816695

3º Trimestre:

Título: Aperte aqui
Autor: Hervé Tullet
Editora: Ática
ISBN: 8508148690

Observação: No início do ano letivo serão indicadas novas literaturas de forma individualizada, para compor o
projeto de leitura. Essa informação será repassada no momento da entrevista com a professora.

http://richmondsolution.com.br
https://payment.richmondsolution.com.br/br/rich/version2/inicio
https://drive.google.com/file/d/1hd_nK5RWCehjRbkDtPVm2SL5XDoL0osc/view?usp=share_link


● PROJETO MIND MAKERS - PENSAMENTO COMPUTACIONAL

MATERIAL DIDÁTICO - Cadernos de Criação  MM3 e MM4 e materiais complementares do projeto Mind Makers
(Material exclusivo, indisponível para compra nos canais comuns de venda, aquisição somente pela livro fácil,
compra online - aguarde informações)

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.

● Pedimos a colaboração das famílias para ficarem no aguardo das informações a respeito da entrega dos materiais à
professora.

● 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.

● As adoções dos materiais didáticos da Somos Educação (Ática, Scipione, Saraiva e Atual) poderão ser adquiridas através
da plataforma online de vendas Livro Fácil. Segue abaixo o link de acesso e o passo a passo para aquisição do Projeto
Mind Makers:
✓ Passo a passo: clique aqui vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=JeShaXtrHrM
✓ Link de acesso: https://www.livrofacil.net/#colegiosaojudastadeu
✓ Código: SJT2023

● As adoções dos livros didáticos físicos e as literaturas exclusivamente da Somos Educação (Ática, Scipione,
Saraiva e Atual) estão disponíveis para aquisição na Distribuidora Dom Quixote. Segue abaixo o link de acesso,
código e o passo a passo:
✓ Passo a passo: clique aqui
✓ Link de acesso: domquixote-rs.com.br
✓ Cupom de acesso: Saojudas2023

● Para maior comodidade das famílias, o Colégio São Judas Tadeu conta com uma unidade da Livraria Cervo nas suas
dependências que possui todas as listas de materiais para o ano de 2023. E também, podem contar com as unidades
localizadas no Shopping Lindoia e Bourbon Assis Brasil.

Contatos: Lindóia Shopping - Fone: 33401313 - Whatsapp: 994773355
Bourbon Assis Brasil  - Fone: 33728558 - Whatsapp: 997612508

IMPORTANTE
27/02/2023 – Reunião de Pais e/ou Responsáveis
Entrevista  com a Professora. Aguardar o contato do Colégio para agendamento.
01/03/2023 – Início das aulas.

mailto:visualuniformes88@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1E0FDV1DEC-wfkrl8dH96Y7sosnwb5rjc/view?usp=share_link
https://www.youtube.com/watch?v=JeShaXtrHrM
https://www.livrofacil.net/#colegiosaojudastadeu
https://drive.google.com/file/d/1Tu1mwUtP5VyococWuW0SthbJ0Mt8dxBn/view?usp=share_link
http://domquixote-rs.com.br/

