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MATERIAL DE USO COTIDIANO
• 01 pincel batetor médio
• 01 trincha larga
• 01 lixa de ferro
• 01 lixa d água
• 01 caixa de hidrocor grosso (12 cores)
• 01 caixa de giz cera grosso (12 cores)
• 01 caixa de cola colorida (6 cores)
• 2 potes de tinta guache 250g (cor livre)
• 100 folhas A4 (colorida – cor livre)
• 500 folhas de A3 (branca)
• 02 pacotes de Colorset (A4)
• 02 pacotes de Colorset (A3)
• 01 fita crepe
• 01 fita durex grossa
• 01 tubo de cola 90g
• 01 pote de massa de modelar 500 g (cor livre)
• 01 tela de 24x30
• 03 folhas de papel 40 kg (branca)
• 03 folhas de EVA (cor livre)
• 03 folhas de papel crepom (cor livre)
• 03 folhas de papel camurça (cor livre) 
• 03 folhas de cartolina (cor livre)

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
• 01 mochila pequena
• 01 estojo pequeno contendo tesoura escolar sem 
ponta e cola bastão
• 01 caixa de giz cera grosso (12 cores) para 
atividades de casa
• 01 pasta polionda do tipo maleta com alça 
(tamanho ofício - vermelha)
• 01 necessarie com pasta de dente, escova e 
toalha de mão
• 01 travesseiro pequeno com fronha
• 01 lençol
• 01 camisa branca de malha (tamanho P de adulto)

OBSERVAÇÕES: 
• Caso a criança ainda não tenha desfraldado, 
enviar 03 fraldas descartáveis.
• Deixar na mochila 01 muda de roupa comum 
(short e blusa, calcinha ou cueca).
• Todos os itens deverão estar identificados com o 
nome da criança e turma.
• Os itens de uso individual deverão ser 
encaminhados ao Colégio a partir de 19/02.
• Os itens de uso coletivo (lista divulgada em 
dezembro de 2017) deverão ser encaminhados ao 
Colégio a partir da escala abaixo e nos horários de 
entrada e saída:
 21/02 - CRECHE III - B e C
 22/02 - CRECHE III - D
 23/02 - PRÉ I - B e C
 26/02 - PRÉ I - D
 27/02 - PRÉ II - B e C
 28/02 - PRÉ II - D
• Serão solicitados, ao longo do ano, materiais 
para atividades pedagógicas e taxas para eventos 
culturais ou atividades externas.



LISTA DE MATERIAL 2018 PRÉ I
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MATERIAL DE USO COTIDIANO
• 01 pincel batetor médio
• 01 pincel escolar
• 01 trincha larga
• 01 lixa de ferro
• 01 lixa de água
• 01 caixa de lápis de cor (12 cores)
• 01 caixa de hidrocor grosso (12 cores)
• 01 caixa de giz cera grosso (12 cores)
• 01 caixa de cola colorida (6 cores)
• 02 potes de tinta guache 250g (cor livre)
• 100 folhas de A4 (branca)
• 500 folhas de A3 (branca)
• 02 pacotes de Colorset (A4)
• 02 pacotes de Colorset (A3)
• 01 fita crepe
• 01 fita durex grossa
• 01 tubo de cola 90g
• 01 pote de massa de modelar 500 g (cor livre)
• 01 tela de 24x30
• 03 folhas de papel 40 kg (branca)
• 03 folhas de EVA (cor livre)
• 03 folhas de papel crepom (cor livre)
• 03 folhas de papel camurça (cor livre)
• 03 folhas de cartolina (cor livre)

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
• 01 mochila pequena
• 01 estojo pequeno contendo tesoura escolar sem 
ponta, cola bastão, lápis grafite, apontador de metal 
(com depósito) e borracha macia
• 01 caixa de lápis de cor (12 cores) para atividades 
de casa
• 01 caixa de hidrocor fino (12 cores) para atividades 
de casa
• 01 pasta polionda do tipo maleta com alça 
(tamanho ofício - vermelha)
• 01 necessarie com pasta de dente, escova e toalha 
de mão
• 01 camisa branca de malha (tamanho P de adulto)

OBSERVAÇÕES: 
• Deixar na mochila 1 muda de roupa comum 
(short e blusa, calcinha ou cueca).
• Todos os itens deverão estar identificados com o 
nome da criança e turma.
• Os itens de uso individual deverão ser 
encaminhados ao Colégio a partir de 19/02.
• Os itens de uso coletivo (lista divulgada em 
dezembro de 2017) deverão ser encaminhados ao 
Colégio a partir da escala abaixo e nos horários de 
entrada e saída:
 21/02 - CRECHE III - B e C
 22/02 - CRECHE III - D
 23/02 - PRÉ I - B e C
 26/02 - PRÉ I - D
 27/02 - PRÉ II - B e C
 28/02 - PRÉ II - D
• Serão solicitados, ao longo do ano, materiais 
para atividades pedagógicas e taxas para eventos 
culturais ou atividades externas.



LISTA DE MATERIAL 2018 PRÉ II
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MATERIAL DE USO COTIDIANO
• 01 pincel batetor médio
• 01 pincel escolar
• 01 trincha larga
• 01 lixa de ferro
• 01 lixa de água
• 01 caixa de lápis de cor (12 cores)
• 01 caixa de hidrocor grosso (12 cores)
• 01 caixa de giz cera grosso (12 cores)
• 01 caixa de cola colorida (6 cores)
• 02 potes de tinta guache 250g (cor livre)
• 100 folhas de A4 (branca)
• 500 folhas de A3 (branca)
• 02 pacotes de Colorset (A4)
• 02 pacotes de Colorset (A3)
• 01 fita crepe
• 01 fita durex grossa
• 01 tubo de cola 90g
• 01 pote de massa de modelar 500 g (cor livre)
• 01 tela de 24x30
• 03 folhas de papel 40 kg (branca)
• 03 folhas de EVA (cor livre)
• 03 folhas de papel crepom (cor livre)
• 03 folhas de papel camurça (cor livre)
• 03 folhas de cartolina (cor livre)

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
• 01 mochila pequena
• 01 estojo pequeno contendo tesoura escolar sem 
ponta, cola bastão, lápis grafite, apontador de metal 
(com depósito) e borracha macia
• 01 caixa de lápis de cor (12 cores) para atividades 
de casa
• 01 caixa de hidrocor fino (12 cores) para atividades 
de casa
• 01 pasta polionda do tipo maleta com alça 
(tamanho ofício - vermelha)

• 01 necessarie com pasta de dente, escova e 
toalha de mão
• 01 camisa branca de malha (tamanho P de 
adulto)
• 01 caderno universitário brochura (capa dura – 
vermelha)

OBSERVAÇÕES: 
• Deixar na mochila 1 muda de roupa comum 
(short e blusa, calcinha ou cueca).
• Todos os itens deverão estar identificados com o 
nome da criança e turma.
• Os itens de uso individual deverão ser 
encaminhados ao Colégio a partir de 19/02.
• Os itens de uso coletivo (lista divulgada em 
dezembro de 2017) deverão ser encaminhados ao 
Colégio a partir da escala abaixo e nos horários de 
entrada e saída:
 21/02 - CRECHE III - B e C
 22/02 - CRECHE III - D
 23/02 - PRÉ I - B e C
 26/02 - PRÉ I - D
 27/02 - PRÉ II - B e C
 28/02 - PRÉ II - D
• Serão solicitados, ao longo do ano, materiais 
para atividades pedagógicas e taxas para eventos 
culturais ou atividades externas.



LISTA DE MATERIAL COMPLEMENTAR 2018
Educação Infantil- Turno Integral

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
• 01 mochila pequena com:
  - 02 mudas de roupa comum (short e blusa, 
calcinha ou cueca)
  - 01 par de chinelos
  - 01 toalha de banho
• 01 necessarie com:
  - 01 escova de dente
  - 01 pasta de dente
  - 01 pente ou escova de cabelos
  - 01 kit de elásticos para penteados
  - 01 saboneteira com sabonete ou sabonete 
líquido
  - 01 shampoo
  - 01 condicionador
• 01 travesseiro pequeno com fronha
• 01 lençol
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OBSERVAÇÕES
• Caso a criança ainda não tenha desfraldado, enviar 03 fraldas 
descartáveis.
• Todos os itens deverão estar identificados com o nome da 
criança e turma.
• Os itens de uso individual deverão ser encaminhados ao 
Colégio a partir de 19/02.


