
 

 

 

Educação Infantil – 2023 – Maternal I 

MATERIAIS  

01 Folha de EVA grande  01 Baldinho de praia 

02 Folhas de EVA com gliter  01 Esponja macia para pintura 

01 Caixa grande de gizão de cera (12 cores)  01 Bola GRANDE – tipo dente de leite 

01 Caixa de massa de modelar de amido (12 cores)  01 Brinquedo Pedagógico de madeira 

04  Tubos de cola colorida (vermelho, azul, amarelo, 
verde) 

   02 Brinquedos (boneca, carrinho, alimentos de plástico, 
panelinha, animais de borracha) 

01 Cola branca GRANDE (tubo)  02 Vidros pequenos de anilina (cores primárias) 

01 Rolo de fita crepe GROSSA  02 Envelopes pardos GRANDES – (38x45) Não 
substituir o tamanho. 

01 Pincel grosso de trincha  50 Folhas tamanho A3 

02 Cartolinas brancas  03 Folhas de papel pardo 

01 Tinta para tecido                       MATERIAL INDIVIDUAL 

02 Canetas para tecido  01 Copo ou garrafinha 

02 Vidros de tinta guache (250 ml) cores variadas  01 Toalhinha de tecido para o lanche – uso individual 

01 Tela 20×30 para pintura  01 Lancheira 

 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
• O uniforme escolar é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. 
• Os materiais da lista deverão ser entregues no dia 02/02/23 para a professora regente na 
primeira reunião de pais. 
• Todos os materiais de uso individual devem ser etiquetados com o nome da criança. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Educação Infantil – 2023 – Maternal II – Nível 2 

 

MATERIAIS  

                    MATERIAL COLETIVO:  02 Tubos de brilho cola (dourado, prata, azul, verde ou 
vermelho) 

04 Folhas de EVA com gliter (vermelho, amarelo, azul e 
verde) 

 02 Lixas d’água 120 

02 Folhas de papel pardo  01 Rolos de fita crepe (grossa) 

02 Pacotes de kid card (comum)  02 Canetas para tecido 

04 Envelopes de papel pardo 38x45 (Não substituir o 
tamanho) 

 03 Cola colorida (azul, vermelho e amarelo) 

01 Folha de papel cartão  02 Revistas usadas (atenção ao conteúdo) 

02 Rolos de papel crepom (cores primárias)  02 Vidro de anilina (cor primária) 

02 Pacotes de papel A3 (100 fls)  01 Pincel (20) 

01 Caixa de lápis de cor (grosso)  01 Baldinho de praia 

01 Caixa de gizão de cera (12 cores)  02 Brinquedos (boneca, carrinho, panelinha, Kit médico, 
animais de borracha, alimentos de plástico, Kit de 
salão de beleza, maleta de ferramenta) 

01 Jogo de pincel atômico ponta grossa (12 cores)  01 Brinquedo pedagógico (madeira ou plástico- peças 
grandes) 

04 Potes de massa de amido para modelar (500g –
vermelho, verde, amarelo e azul) 

 01  Bola dente de leite 

01 Esponja para pintura (macia)  01 Metro de filó (cor primária) 

02 Tubos de cola branca (90g)                  MATERIAL   INDIVIDUAL: 

02 Potes grandes de tinta guache – 250ml (vermelho, 
azul) 

 01 Tela 20×30 para pintura 

02 Folhas de papel camurça  01 Pasta preta com 50 plásticos 

01 Pacote de palito de picolé cor neutra  01 Toalhinha de tecido para o lanche com nome 

01 Pacote de prendedores de roupa de madeira  01 Copo com tampa 

02 Pacotinhos de forminha de doce no formato de flor  01 Lancheira 

02 Folhas de cartolina branca  01 Mochila 

03  Folhas de EVA grande cores variadas    

 

OBSERVAÇÕES: 
• O uniforme escolar é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. 
• Os materiais da lista deverão ser entregues no dia 02/02/23 para a professora regente na primeira reunião 
de pais. 

LIVROS 
ENSINO 

RELIGIOSO 

A criação ... em cooperação. – Nível 2 – Link de compra no site do colégio. 

LIVROS 
PARADIDÁTICOS 

- MIÚDO (SHIRLEY SOUZA) 
- DOLE EM O DIA DA FORMIGA (MAGDA TRESSE) 
- O BARCO (MARY FRANÇA E ELIARDO FRANÇA) 



 

 

• Todos os materiais de uso individual devem ser etiquetados com o nome da criança 
 
 

Educação Infantil – 2023 – Maternal III – Nível 3 

 

MATERIAIS  

                   MATERIAL COLETIVO:  04 Envelopes de papel pardo 38x45 (Não substituir o 
tamanho) 

02 Pacote de Imaginative Paper ou Real Set Paper  01 Rolo de fita crepe grosso  

02 Lixas d’água 120  01 Vidro de anilina 

02 Folhas de cartolina branca  01  Baldinho de praia  

02 Folhas de papel camurça (amarelo e azul)  01 Caneta para tecido 

01 Folha de papel pardo  02 Vidros de tinta para tecido 

02 Folhas de Papel cartão (vermelho, amarelo, azul ou 
verde) 

 03 Tubos de cola colorida 

02 Tubos de cola gliter  03 Tubos de cola branca (90 g) 

02 Potes grandes de tinta guache (250 ml) cores 
variadas 

 01 Metro de tecido cru 

01 Caixa de lápis de cor (12 unidades0 gigante  01 Caixa de gizão de cera (12 cores) 

02 Placas grandes de EVA – 1 gliter e 1 colorida  01 Jogo de pincel atômico ponta grossa (12 cores) 

02 Potes de massa de amido para modelar 500g  01 Bola dente de leite 

01 Brinquedo (boneca, carrinho, panelinha, maleta de 
médico, Kit salão de beleza, alimentos de plástico, 
animais de borracha, Kit ferramentas) 

                     MATERIAL INDIVIDUAL: 

01 Brinquedo pedagógico (madeira ou plástico)  01 Caderno brochurão grande sem pauta, capa dura (50 
fls) 

02 Pacote de papel A3 (100 fls)  01 Tela 20x 30 para pintura 

02 Folhas de papel crepom cores variadas  01 Pasta preta com 50 plásticos 

01 Pincel chato (20)  01 Copo com tampa 

02 Pacote de forminha de papel laminado formato de flor  01 Toalhinha de tecido para o lanche com nome 

01 Pacote de prendedores de roupa de madeira  01 Lancheira 

01 Revista usada (atenção ao conteúdo)  01 Mochila 

 

OBSERVAÇÕES: 
• O uniforme escolar é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. 
• Os materiais da lista deverão ser entregues no dia 02/02/23 para a professora regente na primeira reunião 
de pais. 
• Todos os materiais de uso individual devem ser etiquetados com o nome da criança. 

LIVROS 
ENSINO 

RELIGIOSO 

A criação ... em cooperação. – Nível 3 – Link de compra no site do colégio. 

LIVROS 
PARADIDÁTICOS 

- O MARRECO (CAROLINA SIMÕES) 
- ASSIM COMO VOCÊ (GUIDO VAN GENECHTEN) 
- O JEITINHO DE CADA UM – OS PINGOS (MARY E ELIARDO FRANÇA) 



 

 

 

Educação Infantil – 2023 – 1º Período – Nível 4 

 

 

OBSERVAÇÕES:• O uniforme escolar é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. 
• Os materiais da lista deverão ser entregues no dia 02/02/23 para a professora regente na primeira reunião 
de pais.• Todos os materiais de uso individual devem ser etiquetados com o nome da criança. 
 
 

 LIVROS 

ENSINO 
RELIGIOSO 

A criação ... em cooperação. – Nível 4 – Link de compra no site do colégio. 

INGLÊS Lime. – International School – Link de compra no site do colégio. 

LIVROS 
PARADIDÁTICOS 

A OVELHA ROSA DA DONA ROSA (DONALDO BUCHWEITZ) 
O TEIMOSO TRENZINHO CURIOSO (JONAS RIBEIRO) 
A LARANJA COLORIDA (RONALDO SIMÕES COELHO) 

MATERIAIS  

                    MATERIAL COLETIVO  01 Pacote de papel sulfite A4 colorido (100 fls) 

01 Pacote de Paper Cil  01 Jogo de hidrocor grosso (12 cores) 

01 Rolo de fita crepe larga  01 Caixa de lápis de cor gigante com apontador 
correspondente 

01 Pincel nº 18  03 Tubos de cola branca (90g) 

05 Tubos de cola colorida (cores variadas)  01 Pacote de pregador de roupa de madeira 

02 Vidros de tinta guache (250 ml) cores variadas  01 Brinquedo (carrinho, boneca, panelinha, Kit médico, 
Kit ferramenta, alimentos de plástico, Kit salão de 
beleza) 

02 Lixas D’água amarelas  02 Revistas usadas (Globo Rural, Crescer...) 

01 Caixa de giz de cera  02 Envelope de papel pardo 

02 Lápis pretos   01 Rolo de durex colorido 

01 Tesoura pequena sem ponta com nome, adequada 
para a criança 

                  MATERIAL INDIVIDUAL 

01 Pacote de palito de picolé  01 Lancheira 

01 Bucha para pintura  01 Mochila 

05 Caixas de massa de amido para modelar  01 Tela 20×30 para pintura 

02 Pacotes de papel sulfite A4 branco (100 fls)  01 Toalha de lanche de tecido com nome 

02 Folha de papel pardo  01 Copo com tampa ou garrafinha 

02 Folhas de papel crepom  01 Estojo 

03 Cartolina branca  01 Colher para o lanche 

02 Placas de EVA  01 Pasta catálogo preta com 50 plásticos 

01 Placa de EVA com gliter  01 Pasta de polionda amarela 

01 Pacote de botões  02 Borrachas branca grande 

01 Pacote de areia colorida pequeno  02 Caderno brochurão sem pauta, capa dura (90 fls) 

01 Pacote de forminha colorida 



 

 

 

                Educação Infantil – 2023 – 2º Período – Nível 5 

 

MATERIAIS  

                  MATERIAL COLETIVO  01 Folha de Eva com gliter 

01 Folha de papel celofane    

03 Folhas de papel Colorset (cores variadas)  02 Canetas para tecido 

02 Folha de papel crepom   02 Tubos de cola colorida (1 comum, 1 com gliter) 

03 Cartolinas brancas  02 Pacotes de papel sulfite A4 branco (100 fls) 

03 Folhas de papel pardo  01 Pacote de papel sulfite A4 colorido (100 fls) 

02 Pacotes folha Paper Cil  02 Cola colorida (cores variadas) 

02 Folha de EVA grande  03 Tubos de cola (90g) 

04 Caixas de massa de amido para modelar (12 
unidades) 

 01 Bola dente de leite 

01 Jogo de hidrocor (12 cores) grosso  02 Brinquedo (Kit ferramentas, Kit salão de beleza, 
panelinha, carrinho, boneca, alimentos de plástico) 

01 Metro de brim cru  01  Jogo pedagógico próprio para idade (letras, 
números, quebra-cabeça) 

01 Fita crepe grossa                      MATERIAL INDIVIDUAL 

02 Lixa d’água 120  01 Borracha 

02 Durex colorido  02 Lápis preto 

01 Pacote de palito de picolé  01 Estojo grande 

01 Tesoura sem ponta adequada para a idade  02 Cadernos brochurão, capa dura, sem pauta 90fls 

01 Folha de cartolina laminada  01 Pasta catálogo preta com 50 plástico 

01 Caixa de lápis de cor (12 cores)  01 Pasta de polionda azul 

03 Revistas usadas  01 Mochila 

01 Revistinha em quadrinhos  01 Lancheira 

01 Pincel  01 Toalhinha de tecido para o lanche com nome 

02 Potes de tinta guache 250ml (cores variadas)  01 Tela 20x30 para pintura 

 

OBSERVAÇÕES: 
• O uniforme escolar é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. 
• Os materiais da lista deverão ser entregues no dia 02/02/23 para a professora regente na primeira reunião 
de pais. 
• Todos os materiais de uso individual devem ser etiquetados com o nome da criança. 

 LIVROS 

ENSINO 
RELIGIOSO 

A criação ... em cooperação. – Nível 5 – Link de compra no site do colégio. 

INGLÊS Mango. – International School – Link de compra no site do colégio. 

LIVROS 
PARADIDÁTICOS 

- O CABELO DE LELÊ (VALÉRIA BELÉ) 
- NÃO GOSTO (BÁRBARA SIMÕES DAIBERT) 
- DESFILE NO QUINTAL (CARMINHA GAMARANO) 


