
 

  

     Senhores pais ou responsáveis, 

 

Todo material solicitado pela escola é de uso exclusivo do aluno. 

Solicitamos que todos os itens sejam providenciados com material de boa qualidade. 
EM TODO MATERIAL DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ANO DO ALUNO.  

ENTREGAR NO DIA: 01/02/2023 (QUARTA-FEIRA), NO HORÁRIO DAS 13HORAS ÀS 

15H30MIN. 

INÍCIO DO ANO LETIVO: 02/02/2023 (QUINTA-FEIRA) 

 

LISTA DE MATERIAIS 2023–EDUCAÇÃO INFANTIL- NÍVEL I 

 
03 placas de EVA (01 com gliter e 02 lisa grande) 

02 envelopes (brancos) tamanho ofício 

02 pacote (50 folhas) de papel off set formato A4 120 g (branco) 

01 pacote de papel Off Set formato A4 – estampado 

01 pacote de papel Off Set formato A4 –colorido 

500 folhas de papel sulfite A4 - 75g/m2 

01 folha de papel crepom  

01 m de contact transparente 

Favor não enrolar e nem dobrar as folhas de papel requisitadas.  
 

03 saquinhos para presente (25x37cm)(02 com tema de adulto e 01 com tema infantil) 

02 conjuntos de tinta guache com 12 cores 

01 jogo pedagógico (quebra-cabeça, memória, encaixe) 

01 livro de literatura infantil de acordo com a idade e interesse da criança 

01 pasta de plástico transparente com elástico e etiquetada para tarefa 

01 pincel nº10 

01 tesoura sem ponta simples 

02 vidros de cola de 110g 

01 brinquedo pequeno (conjunto de panelinhas ou carrinho)  

01 conjunto de caneta hidrocor ponta grossa (com bolsinha para guardar) 

02 canetas para retroprojetor ( 01 ponta média nº 2.0 e 01 ponta fina) 

01 rolo de fita crepe 

01 rolo de fita dupla-face 

01 rolo de durex largo 

01 caixa de giz de cera grosso 

03 caixas de massa de modelar (SOFT) 

01pacote de lenços umedecidos 

01 pacote de papel toalha 

01 avental plástico 

06 metros de fita de cetim  de 7mm  de largura - cor alegre 

05 plásticos (transparentes) para pasta  

01 pacote de lantejoula  

01 pacote de gliter 

01 pacote de prendedores coloridos 

03 pares de olhinhos móveis 

01 caixa de clips 

01 revista 

01 fitilho 

01 Pen drive para fotos  



 

 

 

 NA MOCHILA DA CRIANÇA E ETIQUETADO (DIARIAMENTE) 
 

01 toalha de mão para higiene pessoal 

01 calcinha ou 01 cueca 

01 short, 01 camiseta e 01 calça de uniforme 

01 bolsinha com 01 escova dental, creme dental e toalhinha 

01 caixa de lápis de cor  

01 estojo porta-lápis 

02 lápis de escrita nº 2 que deverá estar sempre em bom estado e reposto quando necessário 

01 borracha macia 

01 apontador  simples com depósito 

 

 NA LANCHEIRA (COM NOME DO ALUNO) 
 

01 toalha pequena  

01 copo de plástico ou garrafinha de água 

01 colher de sobremesa para comer iogurte ou gelatina quando for necessário. 

 

 O material de sucata será solicitado durante o ano, dependendo da 

necessidade da turma. 

 

 LIVRO INTEGRADO POSITIVO 2023 DEVERÁ SER ADQUIRIDO NA 

SECRETARIA DO COLÉGIO, SEMESTRALMENTE. 

 

 LIVRO INTEGRADO POSITIVO 2023 – LÍNGUA INGLESA DEVERÁ 

SER ADQUIRIDO NA SECRETARIA DO COLÉGIO NO INÍCIO DO ANO 

LETIVO. 

 

 AGENDA 2023- adquirir em uma papelaria um caderno pequeno (capa dura) 

para os recados. 
 

 PROJETO DE LEITURA: o livro poderá ser adquirido pelo Colégio no início 

do ano letivo. 

POEMINHAS SENSACIONAIS Alexandre Azevedo MARALTO  
 

Mamãe, 

Ao receber esta lista lembre-se que os materiais solicitados são importantes para o 

desenvolvimento de seu (sua) filho (a) na escola. Providencie com carinho esses materiais e 

divida com seu (sua) filho (a) a organização dos mesmos. Não se esqueça de identificá-los, pois 

para nós a identificação do material ajuda na sua organização.Alguns materiais serão solicitados 

durante o ano letivo. 

 
Certos de sua colaboração! 

Equipe Diretiva 


