
 

 

PARA USO NO LANCHE  

01 Garrafinha (para água) 

01 Lancheira  

01 Nécessaire de higiene contendo escova e 

pasta de dentes (repor de acordo com a 

necessidade)  

01 Toalha pequena com nome  

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

01 Agenda do Colégio – uso obrigatório – será 

entregue no início do ano letivo  

01 Bloco de papel A4 timbrado com logotipo da 

escola (½ pauta - disponível na reprografia da 

escola) 

01 Estojo escolar (com zíper) 

03 lápis grafite triangular 

01 borracha branca 

01 apontador com depósito 

01 caixa de lápis de cor triangular (12 cores) 

01 Estojo de canetas hidrográficas 12 cores – 

ponta grossa 

01 tubo de cola bastão 40 gr. 

01 Pasta plástica resistente com elástico 

vermelha para lição de casa  

03 Pastas plásticas (incolor) com ferragem (para 

arquivo de atividades)  

01 Tesoura Mundial sem ponta – com nome 

gravado  

01 Camiseta grande usada, para atividades de 

pintura (colocar nome)  

01 Estojo de pastilhas aquarela - 12 cores  

01 Tela painel (30X40 cm)  

01 Prancheta com presilha plástica (por motivo 

de segurança indicamos o modelo de plástico) 

01 Lupa pequena 

01 Metro de tecido cru 

03 Caixas de lenços de papel   

 

01 Caixa de plástico ZIP ZAP ou 10 unidades  

01 Caneta para retroprojetor (ponta média) – 

qualquer cor 

01 Rolo de fita adesiva colorida 

01 Tubo de cola líquida 225g – Tenaz rótulo azul 

01 Tubo de tinta nature colors Acrilex 60ml – 

qualquer cor  

01 Pote de tinta para tecido 30 ml – qualquer cor 

01 Pote de tinta fosca para artesanato 100 ml – 

qualquer cor 

01 caixa de tinta guache 15 ml – 6 cores 

01 Paleta para pintura 

01 Caixa de giz de cera – 12 cores 

01 Caixa de giz pastel – 12 cores 

02 Potes de massinha tipo Acrilex, Soft ou UTI 

GUTI 500 ml (qualquer cor) 

02 Pinceis de cerdas chatas sendo: nº 815 – 24 

e 14 tigre 

02 Potes pequenos de Glitter – cores variadas  

01 Pote de lantejoula – 8mm 

01 Novelo de lã – qualquer cor 

01 Kit com 20 conchas – Papel Toys 

01 lanterna pequena 

50 unidades de palito de picolé ponta redonda 

01 Bloco de papel criativo A4 

01 Bloco de papel A4 branco com borda colorida 

– Coleção Eco Cores Moldura (7 cores) 

Novaprint 

02 Folhas de papel celofane transparente  

01 Bloco de papel Canson branco A4 

01 Bloco de papel Canson branco A3 

02 Folhas de Color Set - qualquer cor 

02 Folhas de papel cartão – qualquer cor 

100 Folhas de papel sulfite – branca 

02 Folhas de papel Kraft 

01 Kit de papel dobradura medida 15x15cm 

INFANTIL III - EI 



 

01 Folha de acetato (transparência) – tamanho 

A4 

01 Papel micro ondulado  

 

MATERIAIS COMPLEMENTARES 
 

01 Gibi novo ou em condições de uso  

Botões de diferentes cores e tamanhos 

01 revista para recorte 

01 jornal para recorte 

Sementes – variadas 

Retalhos de tecido 

 
LIVROS ADOTADOS 

Coleção Ciranda Educação Infantil – 5 anos 

Editora: Mathema 

Compra pelo site Livres Livraria Virtual 

- Caderno de Vivências – 1ºsemestre 

ISBN: 978-85-5533-027-8 

- Caderno de Vivências – 2ºsemestre 

ISBN: 978-85-5533-028-5 

 

INGLÊS  

Bebop Student´s book with parent’s guide-3 

Autores: Myriam Monterrubio and Lorena 

Peimbert 

Editora: Macmillan 

ISBN: 9780230453135 

 

MÚSICA 

Musicalização 

Autora: Lilia Rosa 

Editora: Irmãos Vitale 

ISBN: 9788574072487 

 

PARADIDÁTICOS  

Se eu não fosse, eu seria ... 

Autora: Suppa 

Editora: Callis 

ISBN: 978-85-7416-992-7 

Ano de edição: 2016 

 

Abra cada palavra 

Autora: Selma Maria 

Editora: Estrela Cultural 

ISBN: 9788545559542 

O jornal 

Autora: Patricia Auerbach 

Editora: Brinque Book 

ISBN: 9788574123851 

 

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. 

 

 

 


