
  
LISTA DE MATERIAL - 2019 

Infantil I 
 
 

Os materiais deverão ser entregues no colégio, para conferência, de acordo com o cronograma indicado. 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL Quantidade Entrega 

Agenda Escolar 01 

21 e 22/01/19 

Apontador para lápis jumbo 01 

Caderno sketchbook espiral, capa plástica A4, Académie, com 50 folhas 01 

Caixa de gizão, com 12 unidades 01 

Caixa de lápis de cor triangular jumbo – 12 cores - identificar os lápis  01 

Camiseta de adulto para pintura 01 

Cola branca líquida, com 90 g 02 

Copo plástico azul, com alça (tipo caneca) 01 

Estojo com zíper  01 

Pasta plástica azul com elástico (transparente) 01 

Kit Higiene Diário Quantidade Entrega 

Mochila contendo:  01 

Uso diário 

Bermuda ou short do uniforme 01 

Camiseta do uniforme 01 

Cueca ou calcinha para troca 01 

Escova de cabelo ou pente 01 

Escova de dente com protetor de cerdas 01 

Guardanapo de pano com nome para uso diário (trazer na lancheira) 01 

Lancheira com garrafa térmica com nome e Mochila Escolar 01 

Pasta de dente infantil 01 

Toalha de mão para uso diário 01 

 
Indicamos escrever o nome do(a) aluno(a) com caneta própria para tecido, tipo Acrilpen da Acrilex. 
Todo o material deverá ser encapado com plástico azul e ser identificado com o nome do(a) aluno(a) 

 

MATERIAL DE USO COMUM Quantidade Entrega 

Esponja para banho (espuma) 01 

23 e 24/01/19 
Fantasia para representações teatrais 01 

Jogo pedagógico próprio para a idade 01 

Revista para recorte, tipo Cláudia ou Caras 02 

Kit Papelaria * Quantidade Entrega 

Bloco Creative Papers Lumi, com 50 folhas  01 

23 e 24/01/19 

Bloco de papel Canson A3, com 20 folhas 02 

Bola de borracha nº 08 01 

Caixa pequena de fósforo 02 

Cartolina (branca) 02 

Folha de cortiça 60cm x 45cm  (1mm) 01 

Folha de EVA (marrom) 02 

Folha de EVA atoalhado (azul) 01 

 
 
 
 
 
 



 
 

Kit Papelaria * Quantidade Entrega 

Folha de lixa d’água Ref. 600 - P80 - 225 x 275 mm 10 

23 e 24/01/19 

Folha de papel sulfite A4 (branco) 100 

Folha de papel sulfite A4 (colorida) 100 

Metro de feltro (colorido) 01 

Pacote de 25 bexigas tamanho 08 (colorida) 01 

Pacote de lantejoulas grandes 01 

Pacote forminha para doce (tamanho grande) 01 

Pote de massa de modelar 500 gramas à base de amido (qualquer cor) 01 

Rolo de fita crepe 18mmx50m 02 

Saco celofane 45cm x 60cm (transparente) 05 

Tela de pintura 20cm x 30cm  01 

Tubo de brocal (dourado) 02 

Tubo de brocal (prata) 02 

 

LIVROS DIDÁTICOS 2019 – INFANTIL I Entrega 

BURITI MIRIM 1 – Educação Infantil 
Editora: Moderna 

 
 
A compra do livro didático pode ser feita diretamente no site www.modernacompartilha.com.br; com o desconto 
de 5%, em virtude da parceira Axis Mundi com a Moderna; 

 Atenção! O material será entregue no endereço indicado no processo de compra, no local deve haver uma 
pessoa para o recebimento 

 A entrega será efetuada após a confirmação do pagamento da compra e do frete. 

25 e 28/01/19 

 
*O Kit Papelaria comprado diretamente na Papelaria Castelo, será entregue diretamente no colégio, para comodidade 
das famílias. 
 

 
 
 
 

http://www.modernacompartilha.com.br/

