
 

 
 

LISTA DE MATERIAIS 2019 
– INFANTIL III – 

01 cola universal artesanato 
01 fitilho 
02 elásticos lastex 
01 cola artesanato multi instantânea 
01 refil de cola quente fino 
01 cola gliter 
01 rolo de saco plástico 
01 pote de tinta guache grande (azul) 
01 caixa de lápis de cor (c/12) 
06 folhas de E.V.A. tamanho 40x60 cm (2 vermelhas, 2 brancas e 2 rosas) 
01 pasta “polionda” (tamanho A4) vermelha 
01 folha de papel laminado 
300 folhas sulfite A4 
01 camiseta lisa (G) para aula de arte 
02 folhas de papel micro-ondulado (com estampa) 
02 revistas velhas 
02 rolos de papel crepom 
02 folhas de papel de seda 
04 lápis pretos nº 2  
02 borrachas brancas e macias 
01 caderno de desenho grande com 48 folhas 
02 cadernos grandes de brochura capa dura 48 folhas 
02 tubos de cola líquida 
01 pasta fina de plástico com elástico 
01 metro de contact transparente 
02 folhas de papel cartão                                                             
01 tesoura pequena sem ponta 
01 folha de papel dobradura 
02 folhas de color set (verde e laranja) 
01 estojo com duas repartições (com zíper)  
01 rolo de fita adesiva 
01 apontador com coletor grande 
01 livro paradidático (livre escolha) 
03 caixas de massa para modelar macia 
01 pacote de forminhas para massa de modelar 
02 cartolinas 
01 pincel nº 18 
01 necessaire contendo: (escova de dente e creme dental) 
01 garrafa de água (uso pessoal da criança – etiquetada e com nome) 
01 Livro para o aluno: Buriti Mirim Vol. 2 (Nova Edição 2018) - Educação Infantil (Editora: Moderna) 
 
Obs: Verificar a validade dos materiais - no mínimo 2020. 
Todo material deverá ser identificado com o nome da criança, assim como os agasalhos e uniforme escolar.  
Favor respeitar cores e tamanhos. 
Importante: O uso do uniforme segundo regimento interno do Colégio é obrigatório, sendo: Camiseta, shorts, 
bermuda (masculina e feminina), calça de tactel calça bailarina, saia-short e/ou abrigo (com o logo do 
Colégio). É proibido o uso de chinelo ou tamanco. 

 
Entrega de materiais: De 21 à 24/01/2019    /    Início das aulas: 04/02/2019 

 

LIVROS DE INGLÊS: 

Pandy the Panda: Activity Book 2 
Autora: Magaly Villarroel - Nina Lauder 
Editora: Stand Ford 
 
Pandy the Panda: Studant’s Book 2  
Autora: Magaly Villarroel - Nina Lauder 
Editora: Stand Ford 


