
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

• 01 pasta poliondas amarela com alça. 

• 01 sacola de TNT na cor amarela medindo 50 cm x 40 cm (para guardar os pertences dos alunos) – (identificar 

com o nome do aluno). 

• 02 toalhas de mão na cor amarela. 

• 01 livro de literatura de imagem (de acordo com a faixa etária do aluno). 

• 01 camisa grande, usada – para pintura. 

• 01 copinho de plástico com tampa (identificar com o nome do aluno). 

• 01 travesseirinho, 01 lençol, 01 fronha e 01 mantinha (identificados com o nome do aluno). 

• 01 toalha de banho (identificar com o nome do aluno). 

• 01 kit para higiene contendo: 01 sabonete na saboneteira (ou sabonete infantil líquido), 01 pacote de lenço umedecido, 

01 pomada de assaduras e 01 pacote de fraldas descartáveis (devidamente identificados com o nome do aluno). 

• 02 revistas (usadas, para recorte). 

• 01 baldinho de praia com pazinha. 

• 01 rolinho de espuma 10 cm (para pintura). 

• 06 folhas de papel pardo. 

• 01 rolo de “fita kraft” (“fita papel”). 

• 50 folhas de papel A3. 

• 01 vidro de tinha guache – 250 ml – qualquer cor. 

• 01 folha de EVA (amarelo). 

• 01 folha de EVA atoalhado (amarelo). 

• 01 pacote de papel Filipinho. 

• 01 folha de papel colorset amarelo. 

• 01 jogo de peças grandes (para empilhar – de acordo com a faixa etária do aluno). 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

 

 Bolas, ora bolas! | Editora: Franco | Autora: Marisélia Souza. 

 A Fazendinha Maluca | Editora Melhoramentos. 

 

ATENÇÃO 
 

 De acordo com as atividades desenvolvidas nas aulas, poderão ser solicitados alguns materiais ao longo do ano 

letivo. 

 NÃO é permitido o uso de mochila de rodinhas. 

 

“A Educação abraça toda a nossa existência.  
Ela estende ainda seus benfazejos ramos sobre a família e sociedade.” 

 

Madre Maria São Miguel Poux | Fundadora da Congregação dos Santos Anjos 

Lista de Material | 2020 
Educação Infantil | Maternal I 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

• 01 pasta poliondas amarela com alça. 

• 02 toalhas de mão na cor amarela. 

• 01 livro de literatura de imagem (de acordo com a faixa etária do aluno). 

• 01 camisa grande usada – para pintura. 

 

OBS: IDENTIFICAR OS MATERIAIS ACIMA COM O NOME DO ALUNO.  

 

• 02 revistas (usadas; para recorte). 

• 01 baldinho de praia com pazinha. 

• 01 broxinha “Condor” – Ref. 460 – Redondo. 

• 01 rolinho de espuma 10 cm (para pintura). 

• 02 vidros de cola branca (90 gramas). 

• 01 caixa de cola colorida (6 tubos). 

• 01 caixa de caneta hidrográfica ponta grossa (6 unidades) 

• 01 caixa de massa de modelar (Soft). 

• 01 rolo de “fita kraft” (“fita papel”). 

• 04 folhas de papel pardo. 

• 01 pacote de papel Filipinho.  

• 01 folha de colorset amarelo. 

• 02 folhas de papel camurça amarelo. 

• 02 folhas de cartolina branca. 

• 01 folha de EVA atoalhado (amarelo). 

• 01 folha de EVA (amarelo). 

• 10 folhas de papel A3. 

• 02 lixas. 

• 01 bloco de Papel Canson (20 folhas). 

• 01 jogo de encaixe/pedagógico (peças grandes). 

• 01 vidro de tinta guache: amarelo (250 ml). 

• 01 saquinho com 50 palitos de picolé (pontas arredondadas). 

• 01 saquinho de 500 g de areia colorida. 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 
 

 A Esperança de Vó Filó | Gryphon Edições| Autora: Magda Trece. 

 O retrato | Editora: Ática, BR Books, TICED| Autores: Mary França e Eliardo França. 

 O monstro das cores | Editora: Aletria| Autora: Anna Llenas. 

 

ATENÇÃO 
 

 De acordo com as atividades desenvolvidas nas aulas, poderão ser solicitados alguns materiais ao longo do ano 

letivo. 

 NÃO é permitido o uso de mochila de rodinhas. 

 

 

 

“A Educação abraça toda a nossa existência.  
Ela estende ainda seus benfazejos ramos sobre a família e sociedade.” 

 

Madre Maria São Miguel Poux | Fundadora da Congregação dos Santos Anjos 

Lista de Material | 2020 
Educação Infantil | Maternal II 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

• 01 pasta poliondas amarela com alça. 

• 02 toalhas de mão na cor amarela. 

• 01 avental plástico amarelo. 

• 01 tesoura sem ponta amarela. 

• 01 livro de literatura (de acordo com a faixa etária do aluno). 

• 01 caderno de desenho grande – 48 folhas (não serve espiral). 

 

OBS: IDENTIFICAR OS MATERIAIS ACIMA COM O NOME DO ALUNO. ENCAPAR COM PLÁSTICO AMARELO O 

CADERNO.  

 

• 02 revistas (usadas; para recorte). 

• 01 baldinho de praia com pazinha. 

• 01 saquinho com 50 palitos de picolé (pontas arredondadas). 

• 04 envelopes pardo (tamanho ofício). 

• 01 pincel nº 12. 

• 01 conjunto de canetas hidrocores, ponta grossa (6 cores). 

• 01 caixa de cola colorida (6 tubos). 

• 01 caixa de lápis de cor (12 cores). 

• 01 cola colorida com gliter. 

• 01 rolo de “fita kraft” (“fita papel”). 

• 02 caixas de massa de modelar (Soft). 

• 01 jogo de quebra-cabeça (peças grandes – de acordo com a faixa etária do aluno). 

• 01 pacote de papel Filipinho.  

• 04 folhas de papel pardo. 

• 02 folhas de colorset laranja. 

• 02 folhas de papel camurça laranja. 

• 01 folha de cartolina branca. 

• 01 folha de EVA laranja. 

• 01 folha de EVA atoalhado (laranja). 

• 02 lixas. 

• 01 bloco de papel Canson (20 folhas). 

• 01 vidro de tinta guache: azul (250ml). 

• 01 saquinho de 500 g de areia colorida. 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 
 

 A Esperança de Vó Filó | Gryphon Edições| Autora: Magda Trece. 

 Coleção Sentimentos e Emoções | Editora: Pé da Letra | Autor: James Misse. 

 

ATENÇÃO 
 

 De acordo com as atividades desenvolvidas nas aulas, poderão ser solicitados alguns materiais ao longo do ano 

letivo. 

 NÃO é permitido o uso de mochila de rodinhas. 

 

“A Educação abraça toda a nossa existência.  
Ela estende ainda seus benfazejos ramos sobre a família e sociedade.” 

 

Madre Maria São Miguel Poux | Fundadora da Congregação dos Santos Anjos 

Lista de Material | 2020 
Educação Infantil | Jardim I 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

• 01 pasta poliondas vermelha com alça. 

• 02 toalhas de mão na cor vermelha. 

• 01 avental plástico vermelho. 

• 01 tesoura sem ponta vermelha. 

• 01 caderno de desenho grande – 48 folhas (não serve espiral). 

• 01 livro de literatura (de acordo com a faixa etária do aluno). 

 

OBS: IDENTIFICAR OS MATERIAIS ACIMA COM O NOME DO ALUNO. ENCAPAR COM PLÁSTICO VERMELHO OS 

CADERNOS. 

 

• 02 revistas (usadas; para recorte). 

• 01 baldinho de praia com pazinha. 

• 01 pincel nº 12. 

• 01 caixa de cola colorida (6 tubos). 

• 01 caixa de massa de modelar (Soft). 

• 01 jogo pedagógico (de acordo com a faixa etária do aluno). 

• 04 folhas de papel pardo. 

• 02 folhas de colorset vermelho. 

• 02 folhas de papel camurça vermelho. 

• 01 folha de cartolina branca. 

• 01 folha de EVA vermelho. 

• 01 folha de EVA atoalhado (vermelho). 

• 02 lixas. 

• 01 bloco de papel Canson (20 folhas). 

• 01 jogo de canetas hidrocores – Pilot Color 850 (12 cores). 

• 01 pacote de papel CreativePaper. 

• 01 borracha branca grande. 

• 02 lápis grafite JUMBO. 

• 01 apontador para o lápis JUMBO. 

• 01 vidro de tinta guache: verde (250ml). 

• 01 caixa de lápis de cor (12 cores). 

• 01 rolo de “fita kraft” (“fita papel”). 

• 01 saquinho com 50 palitos de picolé (pontas arredondadas). 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 
 

 A Esperança de Vó Filó | Gryphon Edições| Autora: Magda Trece. 

 Manu e Mila | Editora: Brinque Book | Autor: André Neves. 

 Aqui estamos nós | Editora: Salamandra | Autor: Oliver Jeffers. 

 

ATENÇÃO 
 

 De acordo com as atividades desenvolvidas nas aulas, poderão ser solicitados alguns materiais ao longo do ano 

letivo. 

 NÃO é permitido o uso de mochila de rodinhas. 

“A Educação abraça toda a nossa existência.  
Ela estende ainda seus benfazejos ramos sobre a família e sociedade.” 

 

Madre Maria São Miguel Poux | Fundadora da Congregação dos Santos Anjos 

Lista de Material | 2020 
Educação Infantil | Jardim II 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

• 01 pasta poliondas verde com alça. 

• 02 toalhas de mão na cor verde. 

• 01 tesoura sem ponta verde. 

• 01 avental plástico verde. 

• 01 livro de literatura (de acordo com a faixa etária do aluno). 

• 01 caderno pequeno de desenho – 48 folhas (não serve espiral). 

• 01 caderno grande de desenho – 60 folhas (não serve espiral). 

• 01 caderno brochurão sem pauta – 60 folhas (não serve espiral). 

• 01 caixa pequena de Material Dourado. 
 

OBS: IDENTIFICAR OS MATERIAIS ACIMA COM O NOME DO ALUNO. ENCAPAR OS CADERNOS COM PLÁSTICO VERDE. 
 

• 04 lápis pretos n° 02. 

• 01 caixa de lápis de cor (24 cores). 

• 01 apontador. 

• 01 borracha branca grande. 

• 01 jogo de canetas hidrocores – Pilot Color 850. (12 cores) 

• 01 pincel atômico (preto ou vermelho). 

• 02 revistas (usadas; para recorte). 

• 01 rolo de fita crepe. 

• 01 pincel nº 12. 

• 01 vidro de cola branca (90 gramas). 

• 01 caixa de cola colorida (6 tubos). 

• 01 caixa de massa de modelar (Soft). 

• 01 pacote de CreativePaper. 

• 04 folhas de papel pardo. 

• 01 bloco de papel Canson (20 folhas) 

• 02 folhas de papel colorset verde. 

• 02 folhas de papel camurça verde. 

• 01 folha de cartolina branca. 

• 01 folha de EVA verde. 

• 01 folha de EVA atoalhado (verde). 

• 02 lixas. 

• 02 vidros de guache: vermelho (250ml). 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 
 

 A Esperança de Vó Filó | Gryphon Edições| Autora: Magda Trece. 

 Uma boa amiga | Editora: Vale das Letras| Autora: Susi Aguiar.  

 O monstro das cores | Editora: Aletria | Autora: Anna Llenas. 

 

ATENÇÃO 
 

 De acordo com as atividades desenvolvidas nas aulas, poderão ser solicitados alguns materiais ao longo do ano 

letivo. 

 NÃO é permitido o uso de mochila de rodinhas. 

“A Educação abraça toda a nossa existência.  
Ela estende ainda seus benfazejos ramos sobre a família e sociedade.” 

 

Madre Maria São Miguel Poux | Fundadora da Congregação dos Santos Anjos 

Lista de Material | 2020 
Educação Infantil | Jardim III 

 


