LISTA DE MATERIAL 2023
EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL I
MATERIAL ADQUIRIDO NO ATO DA MATRÍCULA
Sistema apostilado de ensino – Anglo
Apostilas 1, 2, 3 e 4 durante o ano
Atenção: Os livros paradidáticos e jogos pedagógicos serão solicitados no início do ano letivo de 2023.
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MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
Planner (fornecido pelo Colégio)
1 Pacote de colorset A4 – 50 folhas
Camiseta usada grande (da mamãe ou do papai) para
1 Tesoura plástica para massinha, com o nome do aluno
as atividades de Arte
Apontadores com reservatório – 2 furos
1 Tesoura sem ponta e com o nome do aluno gravado
Maleta ofício 380 x 280 x 45 mm
15 Botões (qualquer tamanho e qualquer cor)
Borrachas
1 Pacote de pano de limpeza multiúso (ex.: Perfex)
Caixa de sapato encapada (com nome)
1 Estojo de tinta aquarela com 12 cores
Pote de plástico para colocar massinha (tamanho
Estojo – 3 divisórias
1
aproximado de um pote de margarina)
Caixas de lápis de cor com 12 cores (de preferência, sem
1 Tubo de cola branca (110g)
personagem)
Caixas de massa de modelar SOFT – 180 g
3 Tubos de cola bastão (40g)
Estojos grandes de giz de cera curton
3 Lápis pretos (jumbo)
Caixas de lenços de papel (150 lenços)
1 Pasta com elástico (fina e amarela, para Inglês)
Blocos de papel canson – A4
1 Pacote de palitos de sorvete
Pacotes de toalhas umedecidas (100 unidades cada)
para uso coletivo
Pacote de papel lumipaper – cores sortidas – A4 – 50
folhas
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (MOCHILA)
Copo plástico com o nome do aluno (de preferência, que
1 Troca de roupa (camiseta, calça, bermuda, cueca ou calcinha)
caiba no nécessaire)
Creme dental
1 Par de meias
Escova de dente
1 Par de tênis
Toalha de mão identificada
1 Squeeze
1 Guardanapo de tecido para forrar a mesa (para o lanche)
Nécessaire (no qual caibam todos os itens de higiene
1 Pacote de toalhas umedecidas (100 unidades cada) - se
pessoal)
necessário, solicitaremos reposição próximo ao término.
Saco plástico para envio de roupa suja
Alunos do Integral/Semi-Integral: manter duas trocas de camiseta na mochila.

Todo o material deverá estar com a identificação do aluno.
O 1º Encontro entre Pais e Professores acontecerá em 28/01(sábado) - seguirá
comunicado específico.
Início das atividades para as turmas dos
períodos integral e semi: 16/01/23
Integral: das 07h40min às 17h40min
Semi-integral: das 09h30min às 17h40min

Início das aulas: 30/01/23
Vespertino: das 13h10min às 17h40min

O USO DO UNIFORME SERÁ EXIGIDO A PARTIR DO 1º DIA DE AULA.

LISTA DE MATERIAL 2023
EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL II
MATERIAL ADQUIRIDO NO ATO DA MATRÍCULA
Sistema apostilado de ensino – Anglo
Apostilas 1, 2, 3 e 4 durante o ano
Atenção: Os livros paradidáticos e jogos pedagógicos serão solicitados no início do ano letivo de 2023.
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MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
Planner (fornecido pelo Colégio)
5 Lápis pretos nº 2 (grafite triangular)
Apontadores com reservatório
2 Pastas finas com elástico (1 amarela, para Inglês)
Camiseta usada grande (da mamãe ou do papai) para
1 Tesoura sem ponta e com identificação
as atividades de Arte
Borrachas brancas
1 Tubo de cola branca líquida (35g)
Estojo com 3 divisórias
2 Tubos de cola bastão – 40 g
Pacotes de toalhas umedecidas (50 unidades cada)
Caixas de lápis de cor com 12 cores
2
para uso coletivo
Revista de qualidade para recorte (Sugestões:
Caixas grandes de massa de modelar (Soft)
1
decoração, culinária, Superinteressante)
Estojos de canetas hidrográficas com 12 cores
1 Pacote de palitos de sorvete - 50 unidades
Estojos de giz de cera curton
Estojo de tinta aquarela com 12 cores
Pote plástico para colocar massinha (tamanho
1
aproximado de um pote de margarina)
Jornal
1
Gibi
Botões (qualquer tamanho e qualquer cor)
Caixas de lenços de papel - 50 lenços
1 Pacote de papel lumipaper fluorescente A4 (50 folhas)
Blocos de canson – A4
Pacote de colorset A4 – 50 folhas

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (MOCHILA)
Copo plástico com o nome do aluno (de preferência, que caiba 1 Guardanapo de tecido para forrar a mesa (para o lanche)
no nécessaire)
1 Saco plástico para envio de roupa suja
Creme dental
1 Troca de roupa (camiseta, calça, bermuda, cueca ou calcinha)
Escova de dente
1 Par de meias
Toalha de mão identificada
1 Par de tênis
Nécessaire (no qual caibam todos os itens de higiene pessoal) 1 Squeeze
Pacote de lenços umedecidos - 50 unidades
Alunos do Integral/Semi-Integral: manter duas trocas de camiseta na mochila.

Todo o material deverá estar com a identificação do aluno.
O 1º Encontro entre Pais e Professores acontecerá em 28/01 (sábado) – seguirá
comunicado específico.
Início das atividades para as turmas dos
períodos integral e semi: 16/01/23
Integral: das 07h40min às 17h40min
Semi-integral: das 09h30min às 17h40min

Início das aulas: 30/01/23
Vespertino: das 13h10min às 17h40min

O USO DO UNIFORME SERÁ EXIGIDO A PARTIR DO 1º DIA DE AULA.

