
 
 

LISTA DE MATERIAL  INFANTIL I - Fase II – 2022 
 

Em alguns itens desta lista, apresentamos a marca do fabricante do produto a título de referência.  
 

MATERIAL DE CLASSE 
 

Este material será utilizado no Colégio, portanto, deverá ser identificado, com o nome completo 
do aluno e turma. Entregar os materiais para a professora no primeiro dia de aula. 
01 estojo com duas divisórias 
01 tesoura sem ponta. Se o aluno for canhoto providenciar outra adequada – Sugestão: 
Tesoura Kidi Cut Maped (exclusiva para papel ) 
02  lápis preto nº 2 – Sugestão: Eco Jumbo – Faber Castell ( jumbo + triangular ) 
01 borracha branca  
01 apontador com depósito (lápis jumbo) 
01 caderno de desenho de 50 folhas capa dura 
01 Aquarela com 12 cores 
01 caixa de giz de cera (12 unidades) – Jumbo – Sugestão: Eco Faber Castel 
01 caixa de lápis de cor 12 cores – Sugestão: Faber Castel Jumbo 
01 caixa de canetinha (12 cores) 
01 caixa organizadora plástica com tampa – tamanho 1 (cor azul royal) – Sugestão: Dello 
01 caixa de cola colorida 6 cores 
01 caixa de pintura a dedo (06 cores) 
01 pacote de algodão colorido bolinha (colorido) 
01 pacote de palito de sorvete (colorido) 
02 caixas de massa de modelar 12 cores 
02 potes de lantejoulas grande  (01 dourado ,01 prata) 
02 potes de glitter  pequenos (01 azul, 01 verde) 
01 tubo de cola líquida – 90 g 
01 tudo de  cola bastão – 40g  
01 rolo de fita silvertape 
01 rolo de fita crepe 12x50 mt 
01 metro de contact fantasia 
01 pasta com elástico resistente para envio de folhas avulsas 
10 plásticos – tamanho ofício (grosso com furo) 
02 blocos de canson A4 
01 esponja macia (formato de frutas, animais, etc...) 
01 folha de EVA (laranja) 
02 folhas de EVA (branca) 
02 folhas de EVA (vermelho) 
02 folhas de EVA com glitter (vermelho) 
02 folhas de Etiquetas cód. 6181 
01 avental para pintura (plástico) 
01 tela de pintura 30x30 
01 pincel nº 20 
01 revista para recorte 
01 livro de acordo com a faixa etária para a Biblioteca Circulante (doação) 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
MATERIAL DE HIGIENE – Manter na Nécessaire 

 

01 copo plástico (para escovação) 
01 tubo de creme dental (manter na mochila diariamente) 
01 escova de dente  (manter na mochila diariamente) 
01 escova/pente para cabelo (manter na mochila diariamente) Para os alunos do período 
integral 
01 toalha de mão (manter na mochila diariamente) 
01 caixa de lenço de papel (manter na mochila diariamente) 
02 caixas de lenço umedecido (Manter no Colégio) 
01 capa de chuva (plástico)  
01 jogo americano para o lanche (individual) 

 

Livros Paradidáticos – Identificar com o  nome completo 
 

 

Nome do Livro  Autor Editora 
Tudo Bem ser diferente Todd Parr Panda Books 

 

Observações: Por ocasião dos eventos e Projetos durante o ano letivo, serão solicitados 

materiais de papelaria visando atender a proposta pedagógica. 
 

Livros Paradidáticos: Os livros paradidáticos estarão disponíveis para a venda no Colégio 

no período de 07/02 a 25/02/2022. Enfatizamos que, a venda dos livros no Colégio foi uma 
iniciativa para atender ao pedido dos Senhores Pais, objetivando maior comodidade. 

 


