
 

 

LISTA DE MATERIAL - EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL II – 2018 

 

LIVROS DIDÁTICOS EDITORA 

Ensino Religioso Adquirido no Colégio 

Inglês – Happy Hearts US – Student Book Editora: Express Publishing 

Estação Criança  Educação Infantil “B” - Júlia La Scala, Arnaldo Rodrigues, Maragaret 
Presser, Raoni La Scala.  

Editora: Quinteto 

Para Sempre - música em família Adquirido no Colégio 
 

LITERATURA INFANTIL QUANTIDADE 

Obs.: Título a critério do responsável de acordo com a faixa etária.  
Sugestão: Coleção Qual é o bicho? Editora Quinteto; Coleção Quero-Quero - Editora Quinteto; 
Coleção Ioiô - Editora FTD; Coleção Assim e Assado - Editora Quinteto. 

04 unidades 

 

MATERIAL DIDÁTICO - INDIVIDUAL QUANTIDADE 

Agenda (adquirida no colégio) 01 unidade 

Camiseta de adulto para ser usada nas pinturas 01 unidade 

Foto da criança 10x15 01 unidade 

Camiseta nova branca adulto (mãe) 01 unidade 

Camiseta nova preta adulto (pai) 01 unidade 

Garrafinha para água 01 unidade 

Meninas: 01 Boneca, 01 Kit cozinha de plástico tamanho (G)  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 mimo grossa (transparente, A4), identificada com o nome do aluno. 01 unidade 

Sacola para Roda de Leitura (adquirida na escola) 01 unidade 

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

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

MATERIAL DIDÁTICO 01 QUANTIDADE 

Bloco de papel Criativo 120 g/m² A3 01 unidade 

Caixa de tinta para tecido expansível com 6 unidades (sugestão*Acripuff) 01 unidade 

Caneta hidrocor ponta grossa com 12 cores 02 unidades 

Cola branca (110 gr.) 02 unidades 

Conjunto de lápis para pintura de rosto com 6 unidades 01 unidade 

Folha de cartolina branca 03 unidades 

Folha de cartolina dupla face (amarelo, azul, verde, vermelho e preto) 01 de cada cor 

Folha de EVA com glitter (cores variadas) 02 unidades 

Tesoura para massinha 01 unidade 

pacote de algodão (50 gramas) 01 unidade 

Folha de lixa grossa 01 unidade 

Folha de papel celofane (qualquer cor) 04 unidade 

Pacote de canudos 01 unidade 

Folha de papel scrapbook 01 unidade 

Giz de cera com 12 cores (grosso) 01 unidade 

 



 

Lápis de cor jumbo com 12 cores 01 unidade 

Lápis grafite - jumbo 01 unidade 

Retalhos de tecido -- 

Palito de picolé (natural) 01 unidade 

Pincel número 6  01 unidade 

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

Saco de presente transparente 50x30 02 unidade 

Saco plástico A4 06 unidades  

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

Tinta para tecido 15ml (caixa com 6 unidades) 01 unidade 

Tecido de algodão cru 03 metros  

Fita laminada ( cores variadas)  02 unidades 

TNT (branco, amarelo e azul escuro) 03 metros de cada cor 
 

INFORMAÇÕES GERAIS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2018:  
 

De 15 a 19 de janeiro 
Entrega de material de uso diário Educação Infantil e Fundamental I: manhã 8h às 12h e tarde 13h30 às 16h30. 
 

25 de janeiro 
Fundamental II - entrega do material de uso diário: manhã 8h às 12h e tarde 13h30 às 16h30. 
Reunião de Pais da Educação Infantil ao Ensino Fundamental II: às 8h (matutino) e às 14h (vespertino). 
 
Início das aulas 29/01/2018; 

▪ 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. 

 

Para melhor atendê-los, a livraria Loyola estará na escola nos dias destacados abaixo: 
▪ De: 06/12/2017 a 15/12/2017 
▪ De: 02/01/2018 a 28/02/2018 
▪ De: 2ª a 6ª feira de 7h30 às 18h  

 

ONDE COMPRAR O UNIFORME DO COLÉGIO: 
▪ Casa do Colegial Asa Sul – 509 – Fone: 3244-2512 ou Asa Norte – 502 – Fone: 3327-2742 

 
 

 


