
LISTA DE MATERIAL - EDUCAÇÃO INFANTIL II  
 
IMPORTANTE: Não etiquetar os materiais antes da conferência realizada na escola.  
 
CONFERÊNCIA DOS MATERIAIS DO INFANTIL II: 29/01/19 (terça-feira) após a reunião pedagógica.  
Após esta data os pais só poderão entregar os materiais na semana de 11/02 a 15/02 (diretamente na 
Coordenação Pedagógica) 
 
UNIFORME ESCOLAR 
Camisa do colégio e short azul marinho (helanca) e tênis (azul marinho, branco ou preto) ou sandália tipo 
ALPERCATA. 
ATENÇÃO - Os uniformes podem ser adquiridos nas lojas: Attrives - 32221876 ou Tom Modas – 
32213879 
 e deverão estar identificados com o nome dos alunos. 
 
LIVROS PARADIDÁTICOS 
02 livros de história - consultar listagem nominal que estará disponível na Secretaria da escola a partir de 
janeiro/19. 
 
MATERIAL EXCLUSIVO 
01 Cadernão de Artes (100fls)  - Disponível na Secretaria do Colégio.  
ATENÇÃO - O material deve ser adquirido no financeiro e a entrega será feita em sala de aula 
no inicio do ano letivo. 
 
AGENDA ESCOLAR 
Em 2019 teremos mais uma inovação em nossa forma de comunicação, com a  agenda diária do 
estudante diretamente em seus aparelhos celulares smartphones, propiciando, portanto, com 
rapidez e comodidade, o acesso instantâneo a todas as informações. 
O aplicativo está disponível e poderá ser baixado gratuitamente na App Store (sistema ios -Iphones) 
e no Google Play (sistema Android). 
Cada aluno receberá, um login e senha individuais, que darão acesso a todos os benefícios dessa 
ferramenta de comunicação. 
OBSERVAÇÃO: O login e senha estarão disponíveis na primeira semana de aula, mediante o 
pagamento da assinatura anual da agenda escolar e deverá ser efetuado na confirmação da 
matrícula, junto ao departamento Financeiro. 
 

MATERIAL DIDÁTICO
01 rolo de fita tipo durex colorida (preta) 
02 tubos de  cola branca 
03 colas de e.v.a e isopor 
02 tubos de tinta guache 250 ml (1 rosa e 1 
azul) 
01 pincel escolar (nº22) 
01 pincel redondo grosso  
02 metros de TNT (1 laranja e 1 azul) 
02 metro de papel Contact (transparente)  
250 folhas de papel 40 kg (bloco artes A3) 
02 folha de papel madeira  
04 folhas de papel crepom (2 laranja e 2 azul) 
50 plásticos sem furo – tamanho ofício 
01 fita de cetim (fina) 
01 fita de cetim (grossa) 
01 folha de papel laminado prateado 
04 folhas de 40kg industrial  
01 Pincel tipo trincha (nº4) 
01 pacote de esponja lisa (para artesanato) 
01 rolo de emborrachado grande (amarelo) 
01 rolo de emborrachado grande (verde) 

01 pacote de lantejoula grande 
02 folhas de celofane (azul) 
01 tubo de glitter 
01 pacote de etiqueta 
01 tubo de nankin preto 
01 tubo de nankin branco 
02 Pct de papel colorido tipo: Creative paper  
01 tela de pintura 40X40 
01 rolinho de espuma para pintura 
02 caixas de gizão de cera grande  
02 caixas de hidrocor grosso 
04 potes de massa de modelar (a base de 
amido) 
02 rolos de fita transparente P.V.C (grossa) 
01 brinquedo de empilhamento, encaixe e 
montagem  
com peças grandes (de madeira ou plástico) 
01 pacote de palito de picolé (crú) 
01 pacote de palito de picolé (verde) 
01 fita crepe (grossa) 
02 folhas de Colorset (laranja e preto) 
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MATERIAL INDIVIDUAL  
01 depósito plástico transparente (tipo gaveteiro) 
para ficar na escola etiquetado contendo: 
01 escova ou pente para cabelo  
01 sabonete líquido  
01 colônia  
01 creme dental 
01 shampoo 
01 escova de dente com protetor de cerdas* 
01 toalha de banho individual (identificado com o 
nome)* 
 

 
 
01 toalha para lanche (identificado com o nome)* 
01 avental plástico (identificado com o nome) 
01 lancheira (identificado com o nome)* 
02 pastas polionda média na cor vermelha 
01 lençol tamanho berço 
02 caixas de lenço de papel  
02 mudas de roupa (identificado com o nome)* 
01 garrafa de água (identificado com o nome)* 
fraldas descartáveis suficientes para o dia 

 
ATENÇÃO - Os materiais sinalizados (*) deverão vir na bolsa do aluno diariamente. 


