
 

 

 
 
 

LISTA DE MATERIAL - EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL II  
 

LIVROS DIDÁTICOS EDITORA 

Toni Intinerários Vol. 1 (integrado), Angélica Prado e Cristina Hülle. Editora: FTD 

Ensino Religioso 
 

LITERATURA INFANTIL QUANTIDADE 

Obs.: Título a critério do responsável de acordo com a faixa etária.  
Sugestões: Quero colo! Stela Barbiere e Fernando Vilela, Tô indo, Matthieu Maudet, Zim Tam 
Tum, Frédéric Stehr, O livro dorme, Vicent Bourgeau e Cédric Ramadier 

03 unidades 

 

MATERIAL DIDÁTICO - INDIVIDUAL QUANTIDADE 

Agenda (fornecido pelo colégio) 01 unidade 

Apontador (grosso) 01 unidade 

Borracha 01 unidade 

Canetinha jumbo PRETA  03 unidades  

Camiseta de adulto para ser usada nas pinturas 01 unidade 

Canetinha jumbo triangular COLORIDA  01 caixa 

Foto da criança 10x15 01 unidade 

Garrafinha para água 01 unidade 

Kit do artista Romitec  01 unidade 

Meninas: Boneca e jogo pedagógico  01 unidade de cada 

Meninos: Kit fazendinha e jogo pedagógico de madeira 01 unidade de cada 

Mini fone de ouvido (em arco) para uso em computador (pode ser usado) 01 unidade 

Nécessaire com escova de dente e creme dental 01 unidade 

Pasta de plástico ofício (transparente com canaleta) 02 unidades 

Pasta plástica A4  01 unidade 

Giz de cera preto  01 caixa  

Tesoura pequena, com ponta redonda, com nome do aluno. 01 unidade 

VELOTROL ou VELOCÍPEDE – (pode ser usado) (não pode ser bicicleta) 01 unidade 
 

*MATERIAL COLETIVO QUANTIDADE 

Bloco de papel Criativo 120 g/m² A3 01 unidade 

Cola branca (90gr.) 03 unidades 

Bloco de papel Canson branco - A4 200g/m² 02 unidades 

Tinta guache   02 unidades 

Folha de EVA com glitter (cores variadas) 02 unidades 

Folha de EVA( branca e amarela) 02 unidades de cada 

Folha de lixa grossa 02 unidade 

Giz de cera com 12 cores (grosso) 01 unidade 

Lápis de cor jumbo com 12 cores 01 unidade 

Lápis grafite - jumbo 02 unidades 

Tinta acrílica  04 unidades  

Palito de picolé (natural) 01 unidade 

Pincel número 6  01 unidade 

Pote de massa de modelar (500 gr.) 04 unidade 



 

 

Stamp papéis criativo (A4 120 gr.) 01 unidade 

Tela (30x40) identificada com o nome do aluno 01 unidade 

Tesoura para massinha 01 unidade 

 

*somente para alunos novos. 

• O Colégio Maria Imaculada apoia a Sustentabilidade. Por isso, não utilizaremos Isopor nos trabalhos deste ano. 
Além disso, sugerimos que os alunos observem se têm em casa caderno usado com folhas novas, pois esses podem 
ser utilizados ao longo do ano letivo. 

INFORMAÇÕES GERAIS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2021: 

27/01 

Reunião de Pais da Educação Infantil ao Ensino Fundamental II: às 8h (matutino). 
Alunos novos: entrega de material coletivo Educação Infantil, Fundamental I e II (após a reunião de pais). 

Início das aulas 28/01/2021; 

▪ Todo material de uso do aluno deverá ser identificado com etiqueta (nome, turma); 
▪ A agenda escolar será fornecida pelo colégio; 
▪ É de responsabilidade da família a reposição do material do estojo durante todo ano letivo, de acordo com a 
necessidade; 
▪ Todos os livros adotados deverão ter edição atualizada conforme novo acordo ortográfico. 

 

ONDE COMPRAR O UNIFORME DO COLÉGIO: 

▪ Na Casa do Colegial – W3 SUL 509  BL. B Contatos: 3242-7680/3242-4423/3244-2512. 
▪ A qualquer momento, pela internet, acessar o link das confecções no site: 

https://www.cmidf.com.br/parceria.php?#Uniforme 
▪ Presencialmente no Colégio a confirmar 

 

https://www.cmidf.com.br/parceria.php?#Uniforme

