
 

 

OBS: Os locais para aquisição do material escolar são meras sugestões. O material escolar poderá ser adquirido em qualquer 

papelaria e/ou livraria de sua preferência. Sugerimos a aquisição de material de qualidade para o bom desempenho da 

atividade escolar.  

 

 

 

 
Lista de Material Escolar – MATERNAL II - 2017 – Educação Infantil 

 
 

 

 

Material Individual 
Reunião Geral de pais dia 01/02/2017 às 13h30, no auditório do colégio.  
O material deverá ser entregue no dia: 01/02/2017, após a Reunião Geral de pais.  
OBSERVAÇÃO: TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO VIR COM A IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO E SEPARADO EM 
CASO DE IRMÃOS. 
 
 
 

 1 caixa de Gizão de Cera (12 cores) 

 2 potes de massa de modelar  
 1 Camisa de malha de adulto (usada) para pintura.

 1 Pincel nº 20 
 1 Rolo de Pintura 
 1 Metro de Americano Cru 
 2 Lixas 
 2 Canetas de Retroprojetor Cor preta 
 Livro de literatura: Será pedido por semestre através da circular  
 Na merendeira deve vir: um guardanapo de tecido para forrar a mesinha, 1 copo para água e o lanche. 
 1 sacolinha com: roupa íntima, short, blusa e 1 embalagem de lenço umedecido. (Está sacola deve vir com 

a criança às segundas-feiras e retornará às sextas-feiras para reposição). Manter esse material dentro da 
mochila. 
 

 Material Coletivo 

ITENS QUANTIDADES / CORES 

Papel A3 60Kg – 50 folhas 1 pacote - cor VERMELHO 

Papel A4 – Color Set 40kg– 50 folhas 1 pacote - cor AZUL 

Papel ofício A4 40kg – 50 folhas 1 pacote - cor BRANCA 

Papel Color Set – A4 – 60kg 1 pacote - cor BRANCA 

Papel Colorido Criativo Lumi 1 pacote 

Emborrachado E.V.A.  1 folha - cor BRANCA 

  TNT 1 metro -  cor BRANCA 

Durex Colorido 02 unidades (verde e vermelho) 

Bastão de cola quente - fino 3 unidades 

Lã Cor PRETA  1 rolo 

Lantejoula cor VERMELHA grande  1 pote pequeno 

Canetão Hidrocor   12 Cores  

Papel Micro ondulado 4 unidades 

Papel Camurça 2 unidades 

Papel Cartão 2 unidades 

Papel Kraft 2 folhas 

Palito de Picolé  1 pacote 

Cola Colorida com ou sem Glitter (opcional)  2 caixas  

Tinta Guache 2 Potes -Cores LARANJA e BRANCO 

Cola Branca 1 Vidro 

Jogos Pedagógicos para 2 a 3 anos (observar a qualidade do 

produto e adequação a faixa etária)   

2 Jogos  

 
  



 

 

OBS: Os locais para aquisição do material escolar são meras sugestões. O material escolar poderá ser adquirido em qualquer 

papelaria e/ou livraria de sua preferência. Sugerimos a aquisição de material de qualidade para o bom desempenho da 

atividade escolar.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

OBS: Os locais para aquisição do material escolar são meras sugestões. O material escolar poderá ser adquirido em qualquer 

papelaria e/ou livraria de sua preferência. Sugerimos a aquisição de material de qualidade para o bom desempenho da 

atividade escolar.  

 

 

 
 

 

 

 

Lista de Material Escolar – MATERNAL III 2017 – Educação Infantil 

 

Material Individual 
Reunião Geral de pais dia 01/02/2017 às 13h30, no auditório do colégio.  
O material deverá ser entregue no dia: 01/02/2017, após a Reunião Geral de pais.  
OBSERVAÇÃO: TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO VIR COM A IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO E SEPARADO EM 
CASO DE IRMÃOS. 

  OS LIVROS DEVEM SER ENCAPADOS COM PLÁSTICO TRANSPARENTE. (OBSERVAR OS DADOS DO LIVRO) 
 
 
 
 
 

 Livro didático: Educação Infantil I – Projeto APIS 
o Autores: Dante e Noemi 
o Editora: Ática 

 
  
                            

 2 jogos pedagógicos para 2 a 3 anos (observar a qualidade do produto e adequação a faixa etária) 
 2 caixas de Gizão de Cera (12 cores) 

 4 caixas de massa de modelar 12 unidades 

 1 caixa de lápis de cor triangular 

 1 tesoura sem ponta 

 1 metro de Americano Cru  

 2 Lixas Pretas 

 1 Rolo de Pintura  

 1 pacote de canetinha 6 cores  
 1 avental para pintura.

 1 Pincel nº 18 
 2 cadernos de brochura sem pauta 
 1 pasta Brasil c/ alça 
 2 Canetas Retroprojetor Cor Preta  
 Livro de literatura: Será pedido por semestre através da circular 
 1 sacolinha com: roupa íntima, short, blusa e 1 embalagem de lenço umedecido. (Está sacola deve vir com a 

criança às segundas-feiras e retornará às sextas-feiras para reposição). Manter esse material dentro da 
mochila. 

 Na merendeira deve vir: um guardanapo de tecido para forrar a mesinha, toalha de mão ,1 garrafa para água e 
o lanche. 
 

Material Coletivo 

ITENS QUANTIDADES / CORES 

Papel  Color Set  A3 - 60Kg 1 pacote - cor BRANCA 

Papel Color Set – A4 - 40 Kg 1 pacote - cor BRANCA 

Papel Criativo Lumi 1 pacote - cor fluorescente 

Papel Color Set A4 1 pacote - Cor MARRON 

Durex TRANSPARENTE 1 unidade 

Durex Colorido 2 Unidades – Cores AMARELO e ROSA 

Cola Colorida Com Glitter 3 Unidades – Cor opcional 

Emborrachado   E.V.A. 1 folha – cor PRETA 

TNT 1 metro -  cor BRANCA 

Bastão de Cola Quente 3 unidades 

Lantejoula AZUL grande 1 pote pequeno  

Lã  1 Rolo – Cor Opcional 

Tinta Guache  2 CORES VERDE E MARROM 

Papel Seda  2 Folhas 



 

 

OBS: Os locais para aquisição do material escolar são meras sugestões. O material escolar poderá ser adquirido em qualquer 

papelaria e/ou livraria de sua preferência. Sugerimos a aquisição de material de qualidade para o bom desempenho da 

atividade escolar.  

Papel Transparência  4 Folhas  

Botão 10 Unidades – cor opcional 

 Jogos pedagógicos para 2 a 3 anos (observar a qualidade do 
produto e adequação a faixa etária) 

 

2 Jogos 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

  



 

 

OBS: Os locais para aquisição do material escolar são meras sugestões. O material escolar poderá ser adquirido em qualquer 

papelaria e/ou livraria de sua preferência. Sugerimos a aquisição de material de qualidade para o bom desempenho da 

atividade escolar.  

 

 

 

 

 

 

Material Escolar – 1º PERÍODO 2017 – Educação Infantil 
 

 

 

 

 

 

Material Coletivo 

ITENS QUANTIDADES / CORES 

Papel ofício A3 - 60Kg 1 pacote – cor AMARELO 

Papel Color Set – A4  - 40kg  1 pacote – cor LARANJA 

TNT 1 metro – cor MARRON 

 - cor opcional Durex Colorido 2 unidades – Cores PRETA e AZUL 

Saco Plástico A4 10 unidades 

Cartolina 2 folhas – cor BRANCA 

Emborrachado E.V.A. 1 folha – cor BEGE 

Tinta guache 250ml  2 potes -  cores VERMELHO e AMARELO 

Material Individual 
Reunião Geral de pais dia 01/02/2017 às 13h30, no auditório do colégio.  
O material deverá ser entregue no dia: 01/02/2017, após a Reunião Geral de pais.  
OBSERVAÇÃO: TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO VIR COM A IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO E SEPARADO EM 
CASO DE IRMÃOS. 

  OS LIVROS E CADERNOS DEVEM SER ENCAPADOS COM PLÁSTICO TRANSPARENTE. (OBSERVAR OS DADOS DO LIVRO) 
 
  
Linguagem e  
Matemática 

 2 jogos pedagógicos para 4 a 5 anos(observar a qualidade do produto e adequação a faixa etária) 

Livro Didático: Projeto APIS – Educação Infantil II  
Autores: Dante e Noemi 
Editora: Ática 

Literatura Infantil SERÁ PEDIDO UM LIVRO POR SEMESTRE ATRAVÉS DE CIRCULAR 

Atividades de Casa 2 cadernos de brochura grandes capa dura – 60 folhas sem pauta /Formato 215mmx310mm 

Atividades de Aula  1 caderno de brochura grande capa dura – 60 folhas sem pauta /Formato 215mmx310mm 

 Estojo de casa: Completo como o da escola. 
 Estojo de escola:  2 caixas de lápis de cor JUMBO 12 cores, 3 lápis preto JUMBO (reposição de acordo com 

uso) 
 1 cola branca 90g 
 2 borrachas (branca) grandes 
 1 a v e n t a l para trabalhos de Artes e uma blusa grande usada 
 2 caixas de Giz de Cera Grande 12 Cores 
 1 tesoura sem ponta  
 Pincel nº 16 – série 266 
 1 apontador com diâmetro maios para lápis JUMBO 
 1 pacote de canetinhas JUMBO 12 cores 
 1 Metro de Americano Cru 
 2 lixas pretas 
 1 Caneta de retroprojetor 
 1 Rolo de pintura 
 Manter na mochila: 1 sacolinha com: roupa íntima short e blusa. 
 Na merendeira deve vir: um guardanapo de tecido para forrar a mesinha,1 copo para água e o lanche. 

 

  



 

 

OBS: Os locais para aquisição do material escolar são meras sugestões. O material escolar poderá ser adquirido em qualquer 

papelaria e/ou livraria de sua preferência. Sugerimos a aquisição de material de qualidade para o bom desempenho da 

atividade escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cartolina Laminada  2 Folhas – Cor Opcional 

Lã  1 Rolo – Cor Opcional                                                                          

Massa de modelar 12 unidades 3 Caixas 

Caixa de cola colorida 1 unidade 

Caixa de cola Glitter 1 Unidade 

Palitos de picolé colorido 1 pacote 

Durex largo transparente 1 unidade 



 

 

OBS: Os locais para aquisição do material escolar são meras sugestões. O material escolar poderá ser adquirido em qualquer 

papelaria e/ou livraria de sua preferência. Sugerimos a aquisição de material de qualidade para o bom desempenho da 

atividade escolar.  

 

 

 
 

 
Material Escolar – 2º PERÍODO 2017 – Educação Infantil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Material Individual 
Reunião Geral de pais dia 01/02/2017 às 13h30, no auditório do colégio.  
O material deverá ser entregue no dia: 01/02/2017, após a Reunião Geral de pais.  
OBSERVAÇÃO: TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO VIR COM A IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO E SEPARADO EM 
CASO DE IRMÃOS. 

   OS LIVROS E CADERNOS DEVEM SER ENCAPADOS COM PLÁSTICO TRANSPARENTE. (OBSERVAR OS DADOS   
DO LIVRO) 
 
 
Linguagem e 
Matemática 

 2 Jogos pedagógicos: LEGO e TOQUINHO 
Livro didático: Projeto APIS – Educação Infantil III 
Autor: Dante e Noemi 
Editora : Ática  
     Literatura Infantil UM LIVRO POR SEMESTRE ATRAVÉS DE CIRCULAR (CIRANDA) 

Atividades de Casa 2 cadernos de brochura sem pauta (60 folhas) Formato 215mmx310mm 

Atividades de Aula 2 cadernos de brochura sem pauta (60folhas) Formato 215mmx310mm 

 Estojo de casa: completo como o da escola. 
 Estojo de escola: 1 caixa de lápis de cor com 24 cores, apontador com depósito, 8 lápis sextavado nº 2 

(reposição de acordo com uso) e 1 jogo de canetinha hidrocor c/12 
 2 colas branca 90g 
 3 borrachas – branca - grande 
 Avental para trabalhos de artes com nome 

 2 caixas de Giz de Cera de madeira 

 4 caixas de massa de modelar 12 unidades 
 1 tesoura escolar 
 Pincel nº 12 
 Na merendeira deve vir : um guardanapo de tecido para forrar a mesinha, 1 garrafa para água e o lanche. 
 Pasta Brasil  
 2 Lixas A4 Preta 
 1 Metro de Americano Cru 

 

 



 

 

OBS: Os locais para aquisição do material escolar são meras sugestões. O material escolar poderá ser adquirido em qualquer 

papelaria e/ou livraria de sua preferência. Sugerimos a aquisição de material de qualidade para o bom desempenho da 

atividade escolar.  

  

Material Coletivo 

ITENS QUANTIDADES / CORES 

Papel  ofício A3 - 60Kg 1 pacote - cor opcional 

Papel Filipinho Color – A4 1 pacote  -  cor opcional 

Papel Color Set – A4 – 40kg 1 pacote  - cor opcional 

Papel Sulfite A4 1 pacote - cor opcional 

Papel Microondulado 1 folha 

Papel Laminado 2 folhas 

Cola branca – 110ml 1 vidro 

Papel Camurça 1 folha 

Papel Kraft. 1 folha 

Lã 1 rolo 

TNT 1 metro – COR AZUL ESCURO  

Glitter 1 pote pequeno 

Cartolina 1 folha 

Tinta guache 250ml 2 potes – Cores AZUL e PRETO 

Tinta Acrílica Fosca Artesanal   1 pote 100ml  

Brocal  2 vidros 

Lantejoula  1 vidro 

Papel Cartolina Laminado 2 folhas 

Cola Colorida com Glitter  3 Unidades – Cores opcional 



 

 

OBS: Os locais para aquisição do material escolar são meras sugestões. O material escolar poderá ser adquirido em 

qualquer papelaria e/ou livraria de sua preferência. Sugerimos a aquisição de material de qualidade para o bom 

desempenho da atividade escolar.  

 
 
 
 

 

Lista de Material Escolar – Contraturno– Educação Infantil        

 

Material Individual 

 

Deve ser entregue a professora no primeiro dia de atividade. 

Este material deve ser etiquetado com nome. 

Itens Quantidades 

Cola branca – 100g 1 tubo 

Giz de cera 1 caixa 

Massa de modelar 1 caixa 

Tesoura 1 unidade 

Lápis preto 1 unidade 

Lápis de cor  1 caixa com 12 cores  

Papel color set A4 – 60kg 1 pacote  cor opcional 

Tinta Plástica  - Plastipaint c/ 6 unidades 1 caixa 

Papel Chamequinho A4 branco 1 pacote 

Emborrachado  EVA 1 folha cor opcional 

Papel A3 60kg 50 folhas 

 

 
1 toalha de banho 

1 Creme dental  

1 escova de dente 

1 escova de cabelo ou pente 

1 vidro de shampoo 

1 vidro de condicionador 

1 sabonete 

1 creme para o corpo 

1 muda de roupa 

1 roupa íntima 

Toda sexta-feira, a mochila irá para casa com a toalha usada na semana e deverá retornar na segunda-feira com 

uma toalha limpa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBS: Os locais para aquisição do material escolar são meras sugestões. O material escolar poderá ser adquirido em 

qualquer papelaria e/ou livraria de sua preferência. Sugerimos a aquisição de material de qualidade para o bom 

desempenho da atividade escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

OBS: Os locais para aquisição do material escolar são meras sugestões. O material escolar poderá ser adquirido em 

qualquer papelaria e/ou livraria de sua preferência. Sugerimos a aquisição de material de qualidade para o bom 

desempenho da atividade escolar.  

 

 

 

 

 

 
Lista de Material Escolar – Contraturno– Ensino Fundamental I 

 

Material Individual 

 

Deve ser entregue a professora no primeiro dia de atividade. 

Este material deve ser etiquetado com nome. 

Itens Quantidades 

Cola branca – 100g 1 tubo 

Giz de cera 1 caixa 

Durex colorido 2 rolos . cor opcional 

Tesoura 1 unidade 

Lápis preto 1 unidade 

Lápis de cor  1 caixa com 12 cores  

Papel crepom 1 folha, cor opcional 

Tinta Plástica  - Plastipaint c/ 6 unidades 1 caixa 

Papel Chamequinho A4 branco 1 pacote 

Emborracahado  EVA 1 folha cor opcional 

Papel Sulfite A4  1 pacote, cor opcional 

 

 
1 toalha de banho 

1 Creme dental 

1 escova de dente 

1 escova de cabelo ou pente 

1 vidro de shampoo 

1 vidro de condicionador 

1 sabonete 

1 creme para o corpo 

1 muda de roupa 

1 roupa íntima 

Toda sexta-feira, a mochila irá para casa com a toalha usada na semana e deverá retornar na segunda-feira com 

uma toalha limpa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

             

  



 

 

OBS: Os locais para aquisição do material escolar são meras sugestões. O material escolar poderá ser adquirido em 

qualquer papelaria e/ou livraria de sua preferência. Sugerimos a aquisição de material de qualidade para o bom 

desempenho da atividade escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  


