
 

PARA USO NO LANCHE  

01 Garrafinha (para água)  

01 Lancheira térmica  

01 Nécessaire de higiene contendo escova, 

pasta de dentes e toalha de mão identificada com 

nome (repor de acordo com a necessidade)  

01 Toalha pequena identificada com nome para 

lanche (deixar na lancheira) 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

01 Agenda do Colégio – uso obrigatório- será 

entregue no primeiro dia de aula.  

02 Fotos 3x4 do/a aluno/a atual / 01 Foto 10x15 

do/a aluno/a atual / 01 Foto 10x15 da família 

01 Bloco de papel timbrado A3 com logotipo da 

escola (disponível na reprografia da escola) 

01 Caderno de desenho, com 48 folhas, espiral 

(aula de música) 

01 Estojo escolar (com zíper e 3 divisórias)  

01 Apontador com depósito (específico para lápis 

JUMBO)  

01 Caixa de lápis de cor triangular (12 cores) 

JUMBO ou BIG LÁPIS - Acrilex  

01 Estojo de canetas hidrográficas 12 cores - 

JUMBO 

01 Lápis grafite JUMBO ou BIG LÁPIS – Acrilex 

01 Tubo de cola líquida 500gr – rótulo azul 

02 Tubos de cola bastão 40g 

01 Caixa de cola colorida 6 cores - Acrilex 

01 Tesoura escolar sem ponta 

01 Caneta para retroprojetor (ponta média) 

(qualquer cor) 

01 Caixa de giz pastel 18 cores  

01 Caixa de gizão de cera triangular 12 cores – 

JUMBO 

01 lupa 

 

 

20 Unidades de plásticos “ZIP ZAP” tamanho 

médio  

20 Botões com cores e tamanhos variados 

01 Lixa de parede grossa 

01 Pasta polionda com elástico tamanho A3 

transparente - 3 cm (com alça) - Arquivo de 

trabalhos  

01 Pasta plástica resistente com elástico 

tamanho A4 vermelha (sem alça) para lição de 

casa 

01 Pincel chato cabo longo nº 24 

01 Pincel chato cabo longo nº 12 

01 Tubo de tinta nature colors fosca – Acrilex 

60ml – qualquer cor 

01 Pote de tinta PVA para artesanato (qualquer 

cor) 

01 Pote de tinta PVA para artesanato (preto ou 

branca) 

02 Potes de massinha Acrilex, Soft ou UTI GUTI 

500 ml (qualquer cor)  

01 Pacote de argila 500g - Marca Uti Guti 

Purificada 

01 Pacote de Areia Multicor 

01 Rolo de fita crepe 

01 Rolo de fita adesiva colorida (qualquer cor)  

01 Rolo de fita transparente 45x45mm 

02 Potes pequenos de glitter/purpurina – 

qualquer cor 

02 Potes pequenos de lantejoula – qualquer cor 

02 Potes de anilina líquida 10 ml comestível – 

qualquer cor 

02 Blocos de papel canson A3 (cor creme)  

02 Blocos de papel canson A3 (colorido)  

01 Bloco de papel branco com borda colorida A4 

– Coleção Eco Cores Moldura (7 cores) 

Novaprint 

100 Folhas de papel sulfite branco 

INFANTIL I - EI 



01 Folha de papel crepom qualquer cor 

02 Folhas de papel kraft 

02 Folhas de papel color set preto  

02 Folhas de papel cartão - qualquer cor 

01 Folha de papel paraná 

02 Folhas de celofane transparente 

02 Folhas de papel de seda qualquer cor  

02 Metros de papel contact transparente brilho 

01 Tela painel 30x30 cm 

12 Prendedores de madeira 

02 Metros de elástico fino de roupa 

02 Pacotes de palitos de sorvete cru 

01 Cabide de plástico resistente 

10 Penas coloridas para artesanato (tamanhos 

diversificados) 

01 Espelho Baby Inquebrável 17x25 cm – Papel 

Toys 

02 Metros de Tecido Cru de algodão 

01 Kit Pinçamento – Papel Toys 

02 Rolos de papel toalha para aula de artes  

04 Caixas de lenços de papel com 100 unidades 

cada  

01 Par de meias brancas de adulto (pode ser 

usada, desde que esteja limpa) 

01 Camiseta adulto usada, para atividades de 

pintura (colocar nome)  

 

MATERIAIS COMPLEMENTARES  
 

Revistas /Jornais velhos 

Retalhos de tecido 

Fitas de cetim coloridas 

Sementes (café, milho, arroz, feijão, grão de bico 

etc.) 

1 lata de qualquer tamanho (limpa e sem rótulo) 

 
LIVROS DIDÁTICOS 

Coleção Ciranda Educação Infantil – 3 anos 

Editora: Mathema 

Compra pelo site Livres Livraria Virtual 

- Caderno de Vivências – anual 

ISBN: 978-85-5533-040-7 

 

 

 

Inglês: Bebop Student´s book with parent’s 

guide-1 

Autores: Myriam Monterrubio and Lorena 

Peimbert 

Editora: Macmillan 

ISBN: 9780230452930 

 

 

PARADIDÁTICOS  

- O monstro das cores 
Autora: Anna Llenas 

ISBN: 9789896650216 

Ano de edição: 2019 Edição: 1ª 

Editora: Nuvem de letras 

- A casa sonolenta 
Autora: Audrey Wood 

Editora: Ática 

Edição: 16ª (1 de setembro de 2015) 

ISBN-13: 978-8508032761 

 

- O lenço 

Autora: Patricia Auerbach 

Editora: Brinque Book 

ISBN: 9788574124377 

 

USO OBRIGATÓRIO 

Uniforme: é obrigatório, desde o primeiro dia de 
aula, com identificação em todas as peças e 
tênis. Recomendamos o uso de tênis 
diariamente. 

 
 ORIENTAÇÕES: 

 

a. Todo o material individual deve estar 
identificado com o nome do aluno. A etiqueta 
deverá ser colada na capa dos livros e agenda. 

b. Alguns itens deverão ser repostos durante o 
ano, conforme a necessidade. 

c. Materiais diferenciados, caracterização de 
Festa Junina, Gincana e outros, serão solicitados 
de acordo com a necessidade, no decorrer do 
ano letivo. 

d. Ingredientes para culinária, materiais 
diferenciados (sucata) e caracterização de Festa 
Junina, Sarau e outros, serão solicitados de 
acordo com a necessidade, no decorrer do ano 
letivo. 

e. Em alguns itens desta lista, apresentamos 
“marca” apenas como referência de identificação 
o que não impede que sejam adquiridos produtos 
similares. 



 

 

 

 


