
 
 
 

MATERNAL III 
Lista de material de uso individual 

 

Sugerimos escolher produtos de boa qualidade para melhor atender às necessidades de seu(ua) filho(a). 
 

É importante que a criança tenha os materiais, independente da modalidade: presencial ou remoto. 
 

 

INÍCIO DAS AULAS: 08/02/2021 às 13h15min 
 

 100 folhas de papel A4 colorido 

 100 folhas de papel A4 branco 

 02 caixas de cola colorida com 6 unidades comum ou com gliter 

 06 tubos de cola branca 40g 

 01 caixa de giz de cera estaca  

 01 caixa de lápis de cor - grande (12 cores - formato jumbo) 

 02 lixas finas - cor preta - nº 120 

 01 caixa de massa de modelar Tipo: Soft acrilex – 6 cores 

 02 jogos de canetinha hidrocor grossa (12 cores)  

 01 pincel nº 6 

 01 pincel nº 16 

 02 caixa de pintura a dedo  

 02 pacotes de papéis especiais para recorte 

 50 palitos de picolé colorido 

 01 pasta polionda grossa com alça (verde) 

 01 agenda (01 dia por página, 2021) com identificação na capa e preencher os dados da criança. 

 01 pacote de forminhas (cores vivas) 

 02 pacotes de papéis de bala, escolher entre as cores: verde, vermelho, branco, laranja. 

 03 vidros de purpurina ou glitters 

 01 folhas de EVA (comum) 

 01 folha de EVA (decorada) 

 01 pacote de paetê 

 01 durex colorido (pequeno) 

 01 tesoura sem ponta (com o nome gravado) - para canhotos existe a adequada. 

 02 vidros de anilina 

 30 cm de feltro (cor viva) 

 01 novelo de lã (pequeno) 

 01 avental 

 Garrafinha de água 

 01 caixa organizadora 8 litros 

 Sacos ZIPLOCK ou sacos de papel para ENVIO e DESCARTE das máscaras 

 04 saquinhos organizadores (de possível higienização) 20x20 

 01 pote pequeno de plástico com tampa 

 01 foto da criança individual (tamanho 10x15) 
 

 

Dia: 05/02/2021, reunião de pais online, às 14h30min. 
Dia: 08/02/2021 início das aulas da Educação Infantil. 
1º dia de aula - Alunos uniformizados e de máscaras. 
Para a volta presencial dependemos das decisões das autoridades competentes. 
 

 

OBS: Todo o material deverá ser identificado, inclusive, o uniforme diário e de atividade complementar, (toalha, 
maiô, ou sunga, casaco, chinelo etc.).  

É com bastante observação e critério que organizamos a enturmação de cada turma e os Protocolos de 
Segurança. Pedimos aos pais apoio, confiança e acolhida. 

 

LIVROS DIDÁTICOS 
 Livros do Sistema positivo de Ensino - Serão vendidos no início do ano letivo, no Colégio (Tesouraria). 
 Materiais do Programa Bilíngue International School - Serão vendidos no Colégio (Tesouraria). 
 


