
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAIS 2017 
GRUPO 1 (G1) DA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 
 
QUANTIDADES / MATERIAIS (todos os itens deverão ser identificados) – Uso Individual

 

• 01 - Pincel número 20 ou 24. 

• 01 - Rolinho para pintura. 

• 01 - Esponja crespa para pintura (formato de 
bichinho). 

• 01 - Tela para pintura 30 x 40 cm. 

• 01 - Pacote de papel cores reluzentes (papel 
especial) com 50 folhas. 

• 01 - Pacote de papel dupla face (A 4 
210mmx297mm; 120g) com 24 folhas. 

• 03 - Folhas de papel celofane (cores 
variadas). 

• 02 - Folhas de emborrachado (azul e verde). 

• 01 - Folha de emborrachado decorado. 

• 05 - Folhas de papel Carmem (cores 
variadas). 

• 01 - Bloco de papel para desenho 297 x 420 
mm (branco) 200 g/m2. 

• 01 - Metro de papel contact transparente. 

• 04 - Peças de papel crepom liso (marrom, 
verde, amarelo e laranja). 

• 01 - Folha de papel Paraná. 
 
 
 

 

 

• 02 - Folhas de papel Camurça (laranja e 
verde).  

• 05 - Folhas de papel duplex (cores variadas).  

• 01 - Pacote de gliter (verde). 

• 01 - Pacote de purpurina (verde).  

• 02 - Pinceis atômico grosso 110-p (preto e 
vermelho).  

• 03 - Potes de tinta facial (azul, vermelha 
amarela). 

• 01 - Peça de fita de cetim nº1/ faces simples 
com 10 metros e 7 mm de largura ( 
amarela). 

• 01 - Peça de fita de cetim nº5/ face simples 
com 10 metros e 22 mm de largura (verde).  

• 1m de tecido em algodão liso (cru). 

• 1m de tecido estampado. 

• 03 - Potes pequenos de anilina comestível 
(laranja, rosa, preta). 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 



AGENDAS, CLASSIFICADORES, CADERNOS E OUTROS (todos os itens devem ser identificados com 
etiqueta na capa) 
 

UTENSÍLIOS PARA ALIMENTAÇÃO 

• Fraldas descartáveis. 

• 01 - Agenda escolar capa dura com pautas largas/ 01 data por folha/ espiral - Encontrado na papelaria 
Garcia (opcional). 

• 01 - Classificador com elástico preferencialmente com logomarca, transparente - Encontrado na 
papelaria Garcia (opcional). 

•  01 - Caderno de cartografia/capa dura (27,5 x20 cm – 96 folhas – espiral para 1º e 2º semestres). 

•  01 - Avental plástico (tamanho maior do que o número usado pela criança). 

•  01 - Tesoura escolar plástica com pontas arredondadas adequadas para crianças de dois anos. 

•  01 - Pasta fichário 04 argolas Cristal Universitário 1042, transparente. 

•  01 - Pacote de saco plástico PE ofício 04 furos 0,15mm 141 plastpark (pacote 50 unidades). 

•  01 - Fantasia infantil escolhida pela criança. 

•  01 - Brinquedo pedagógico (01 carrinho grande ou 01 boneco ou 01 cavalinho de pau) 

•  01 - Jogo didático para crianças de 01 ano. 

• 01 - Fantoche grande de mão. 

 
 
 
 

• 01 - Jogo americano plástico (identificado). 

• 01 - Jogo de talher de plástico não descartável ou de uso permanente (com nome gravado). 

• 01 - Copo plástico cor amarela (com nome gravado). 

• 01 - Prato plástico cor amarela (com nome gravado). 

• 01 - Caixa plástica organizadora com tampa tamanho 25 x 35 cm (identificada). 
 

 
MATERIAIS IDENTIFICADOS PARA PORTAR NA MOCHILA DIARIAMENTE 

 

• 01 - Tubo de creme dental infantil sem flúor (identificado).  

• 01 - Escova de dente com estojo plástico (identificado). 

• 01 - Caixa de lenço de papel (identificado).  

• 01 - Pacote de lenços higiênicos umedecidos. 

• 01 - Sabonete líquido (180 ml) (identificado). 

• 01 - Pente ou escova de cabelo (identificado). 

• 01- Mordedor com o nome da criança (portar 01). 

• 01 - Muda de roupa (identificado com o nome da criança). 

• Saco ou sacola plástica para colocar as roupas usadas (identificados com o nome da criança). 

• Toalha de banho com o nome da criança bordado (portar 01). 

• 04 tubos de cola (pequeno). 

• Lençol com o nome da criança bordado. 

• Fraldas descartáveis. 
 

 
 

 
 
 



LIVRO DE LITERATURA - Para uso individual em Projeto específico que visa favorecer a formação do 
leitor. 

LIVRO DE LITERATURA DO GRUPO 1 - EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 
 

Serão solicitados 04 (quatro) livros de literatura, considerando que: 01 (um) título será de escolha da 
criança junto com a família e 03 (três) títulos indicados pela equipe pedagógica, sendo que 01 (um) título 
é para leitura compartilhada e 02 (dois) títulos da Ciranda literária. 

 
 

 
 
 

TÍTULO AUTORA EDITORA 

1. Leitura Compartilhada: O Touro e o 
Porquinho. 

Nana Toledo Saraiva 

2. 02 Títulos escolhidos na lista fornecida 
pela professora da turma no ato da 
matrícula. 

  

3. 01 Título escolhido pelo estudante e 
sua família. 

  

 
 
OBS.: 
 
1. Todos os livros deverão ser identificados e encapados de modo a garantir a conservação. 
2. Os pais deverão ligar para o colégio e agendar uma entrevista com a professora da respectiva série 
no dia 26 (quinta-feira) ou 27 (sexta-feira) de janeiro das 8h às 11h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DE ENTREGA:  
____/_____/____ 
 
ASS. RESPONSÁVEL: 
 

 
NOME DO CONFERENTE: 
 
_______________________________ 
  

DATA DE ENTREGA:  
____/_____/____ 
 
ASS. RESPONSÁVEL: 
 

 
NOME DO CONFERENTE: 
 
________________________________ 
  


