
 

 

100 folhas de papel sulfite - A4 
1 bloco de papel com cores variadas 180g 
A4 (Sugestão: Bloco Romitec ou Canson) 

1 kit higiene (escova, creme dental, toalha e 

copinho) 

1 tubo de cola líquida (110g) 
1 tubo de cola bastão grande (40g) 
1 tubo grande de cola líquida (500g) 
(Sugestão: Cascorez, Scotch, Pritt ou Tenaz) 
2 potes de massinha 500g (sugestão: UTI GUTI) 

1 caixa de gizão de cera  
1 caixa de lápis de cor – Jumbo 
1 apontador Jumbo com depósito  
1 caixa de pintura a dedo 
1 caixa de tinta guache (6 cores) 
1 caixa de cola colorida 
1 estojo de caneta hidrográfica de ponta 
grossa – 12 cores (Sugestão: Jumbo da 
Faber Castell ou Pilot) 
3 rolos de papel crepom (qualquer cor) 
3 folhas de papel celofane (qualquer cor) 
3 folhas de EVA (qualquer cor) 
3 folhas de papel espelho (dobradura – qualquer 

cor) 
3 folhas de papel cartão preto 
2 metros de tecido colorido (qualquer tipo) 
1 pacote de bexigas 
1 pacote de prendedores de roupas de 
madeira 

 

1 bloco com 30 folhas de papel sulfite branco 
tamanho A2 com gramatura 90g/m2 (bloco de 
chão) 
1 bloco com 20 folhas de papel do tipo canson 
branco tamanho A2 com gramatura 180g/m2  
1 pincel nº 14 (chato) 
2 potes pequenos de lenços umedecidos  
20 sacos plásticos grossos (tamanho ofício) 
1 revista para recorte 
1 gibi 
1 camisetão para pintura (camiseta grande e 
usada)  
1 brinquedo pedagógico (peças de montar) 
10 botões coloridos (qualquer tamanho) 
1 cabide 
1 rolo de fita crepe 
2 potes de purpurina ou gliter (qualquer cor) 
3 caixas de lenços de papel  
1 saco de algodão branco 
 

Materiais que serão utilizados durante o ano: 
Pedimos a gentileza, se possível, de juntar esses 
materiais e encaminhá-los ao colégio. 
 

Chaves sem uso – qualquer tamanho e tipo 
CD ou DVD sem uso 
Caixas de sapato 
Caixas de papelão  

 

Livros Didáticos e paradidático 
 

  * Coleção Ciranda - Educação Infantil - 3 anos - Editora Mathema 
 

  * Educação Tecnológica – Zoom (Robótica) Educação Infantil  – 3 anos 
 

  * João e Maria – Coleção Doces Histórias - Autora: Elisabete Ribeiro  
 

* Materiais disponíveis para venda somente na biblioteca do colégio. 
 

 
OBSERVAÇÕES: 

 Todo o material (mochila, uniforme, lancheira, garrafa de água, potes de lanche e material 
escolar) deverá vir marcado com o nome e a turma, para que, em caso de perda, seja 
facilmente identificado e devolvido. 

 Os materiais escolares deverão ser entregues para a professora na primeira reunião de 
pais. 

 O material será vendido na escola pela Livraria Loyola no período de 13/12/2017 a 
21/12/2017 e 08/01/2018 a 02/02/2018, ou em qualquer loja de sua preferência. 

 Uniforme: Unifor-all 
Rua Cândido Vale, 255 – Tatuapé – (próximo ao Metrô Carrão) 
Fones: 2295-2920 - 2091-0925 

Maternal - Educação Infantil 


