
LISTA DE MATERIAL 

PROJETO LITERÁRIO
 

 

Os títulos dos livros literários serão disponibilizados no início 
do ano letivo pela Coordenação Pedagógica. 
 
Observação: 
Para facilitar a aquisição das obras, o Colégio organizará um 
período de vendas nas dependências do segmento I

 

Item QNT 
1 01 Kit: 01 lençol pequeno e 01 toalha de banho 
2 04 Caixa de lenço de papel (identificada para ficar na escola)
3 01 Brinquedo de madeira ou construção (para trabalho de psicomotricidade)
4 01 Camiseta usada - Tamanho grande (para trabalhos manuais)
5 01 Troca de roupa (identificada) na mochila e um pote de lenços umedecidos 
6 01 Garrafa (para água) para uso diário (identificada)
7 01 Pasta polionda A3 (para as tarefas de casa)

8  01 Lápis de cor jumbo, 01 c
compactor color (12 cores), 01 borracha, 01 apontador jumbo (Educação Artística)

9 02 Lápis de cor jumbo  
10 02 Caixa de giz de cera grosso 
11 02 Caixa de giz de cera bicolor 
12 03 Lápis de escrever jumbo 
13 02 Borracha  
14 02 Apontador jumbo 
15 02 Folha de cartolina dupla face estampada
16 01 Tubo de cola de isopor 90g
17 01 Tubo de cola de silicone 90g
18 01 Caixa de cola glitter 
19 01 Caixa de cola colorida 
20 01 Papel machê 
21 02 Pote de tinta acrílica brilhante 250 g (amarela)
22 03 Pote de massa de modelar 500 g (amarelo)
23 01 E.V.A plush (branco) 
24 03 Papel crepom (amarelo)
25 03 Papel pardo 
26 01 Tela de pintura 10x15 
27 01 Pincel chato nº 14 
28 02 Papel cartão (amarelo) 
29 02 Papel scrap book 
30 01 Saco com letras móveis pequenas de E.V.A
31 02 Pacote de lantejoulas – GRANDE (01 amarela e 01 azul)
32 03 Tubo de cola branca 90g
33 01 Rolo de pintura (4cm) 

LISTA DE MATERIAL – INFANTIL II – 2018
 

PROJETO LITERÁRIO-2018  
 

Os títulos dos livros literários serão disponibilizados no início 
do ano letivo pela Coordenação Pedagógica.  

Para facilitar a aquisição das obras, o Colégio organizará um 
nas dependências do segmento I. 

 

MATERIAL ESCOLAR 
Kit: 01 lençol pequeno e 01 toalha de banho (identificados) 

(identificada para ficar na escola) 
Brinquedo de madeira ou construção (para trabalho de psicomotricidade)

Tamanho grande (para trabalhos manuais) 
Troca de roupa (identificada) na mochila e um pote de lenços umedecidos 
Garrafa (para água) para uso diário (identificada) 
Pasta polionda A3 (para as tarefas de casa) 
01 Lápis de cor jumbo, 01 caixa de giz de cera (12 cores), 02 lápis de escrever jumbo, 01 estojo 

cores), 01 borracha, 01 apontador jumbo (Educação Artística)

Caixa de giz de cera grosso (12 cores) 
Caixa de giz de cera bicolor (12 cores)  
Lápis de escrever jumbo  

Folha de cartolina dupla face estampada 
Tubo de cola de isopor 90g 
Tubo de cola de silicone 90g 

Pote de tinta acrílica brilhante 250 g (amarela) 
Pote de massa de modelar 500 g (amarelo) 

Papel crepom (amarelo) 

 

pequenas de E.V.A 
GRANDE (01 amarela e 01 azul) 

Tubo de cola branca 90g 

 

 

2018 

Brinquedo de madeira ou construção (para trabalho de psicomotricidade) 

Troca de roupa (identificada) na mochila e um pote de lenços umedecidos (para troca de fraldas) 

(12 cores), 02 lápis de escrever jumbo, 01 estojo 
cores), 01 borracha, 01 apontador jumbo (Educação Artística) 



 

 

34 02 Lixa para trabalhos manuais (01 grossa e 01 fina) 
35 02 Pote de tinta guache 250 g (verde) 
35 02 Cartolina dupla face (azul) 
37 03 Areia colorida 250g (verde) 
38 02 Bloco Escolar criativo dupla face A4 
39 01 Estojo compactor color (12 cores) 
40 01 Caneta para tecido (vermelha) 
41 02 Acripuff (01 azul e 01 amarela) 
42 01 Papel canson criativo A3 (colorido) 
43 02  Barbante (amarelo) 
44 03 Etiqueta de bolinha TP 19 (01 amarela, 01 laranja e 01 branca) 
45 10 Saco plástico tamanho A3 (para guardar atividades realizadas em papel A3) 
46 01 Pacote de palito de picolé neutro 

 
 
Observação: 
 

1. O uso do uniforme escolar completo é obrigatório de acordo com o Regimento Escolar. O mesmo pode ser 
adquirido na Papelaria Dinâmica, que possui uma filial nas dependências do Colégio, ou pela loja virtual 
Sagrado Store http://www.sagradostore.com.br 
 

2. Por gentileza, identificar todo o material do item 1 ao 08 com o nome e a série do(a) estudante e também 
o uniforme escolar. 

 
3. ENTREGA DO MATERIAL (DO ITEM 09 AO 46): NOS DIAS 24/01 A 26/01/2018.   

 
 

      Local: Ginásio de esportes da escola. Horário: 8h às 11h (matutino) / 14h às 17h (vespertino). Os demais 
itens deverão ser entregues no 1º dia de aula para a Profª regente. 

 
 
 
 


