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LISTA DE MATERIAIS PARA 2019 – INFANTIL II (3 anos) 

 

 Início das aulas dia 28/01/2019 (segunda-feira). 
 

 

Materiais que deverão ser entregues para professora no dia 25/01/2019 - 6ªfeira das 10h às 11h 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Quant. 

1  caderno de capa dura, pequeno, com 48 folhas – cor vermelha 

1 legume de plástico 

1         caixa de lápis de cor Jumbo 12 cores 

2         lixas pretas ref 700 nº 50 Tigre ou 3M 

1         estojo de canetas hidrográficas Jumbo com 12 cores Acrilex / Faber /Maped 

1         caixa de giz de cera Jumbo-Gizão-12 cores 

1         lancheira e guardanapo de pano com nome bordado (a lancheira deve ter tamanho  

           adequado para caber o caderno de recados)           

1         pasta polionda com elástico – tamanho ofício nº. 1 – 2 cm para biblioteca 

1          pasta com elástico(qualquer cor) para aula de inglês  

1      pasta de trilho azul marinho com 5 sacos plásticos grossos tamanho ofício- Papelão – somente   

para alunos novos. 

1 pacote de palito de sorvete com ponta redonda – cor verde 

1 pacote de canudo colorido (Milk Shake).  

1 pasta transparente cristal c/ elástico A4 para lição de casa.  

1 pacote de sulfite rosa A4 

1 brinquedo pedagógico educativo (quebra-cabeça, jogo da memória, jogos de peças de encaixe) 

1 tapete montessoriano (tecido Brim – azul marinho – medida 50 x 100) – Colocar o nome.  

1 pasta plástica com trilho + 3 plásticos (vermelha) 

1 caixa de camisa encapada com plástica xadrez amarelo 

2           cola branca tenaz 110g  

1           Livro: O jogo do pega – pega – Flávia Muniz – Editora FTD.  
 

Atenção: os materiais serão de uso coletivo e não são devolvidos, com ressalva as pastas e o tapete. 

 

Materiais que poderão ser entregues pela papelaria (citada no verso):  
Os pais ou responsáveis que desejarem as papelarias poderão solicitar o encaminhamento dos materiais para o colégio.  

Os pais encaminharão somente o comprovante de compra para a professora. 
 

Quant. 

200  folhas de papel sulfite A4 – marca Chamex ou Report   

3 blocos A3 com 20 folhas de 297mm x 420mm (140 gramas) (favor espiralar os blocos – pelo lado 

menor 297mm) 

    

                                                                                                                                                                      

Para sala de Arte: 
 

Quant. 

1 tinta acrílica Nature Colors Fosca – 60 ml – Acrilex –branco - nº 519 ou Decorfix Fosca 60 ml - nº 

301  

1 bloco Ecocores 180gr 32x23cm c/ 6 cores sortidas e estampadas Novaprint PT 36 FL – somente 

marca comercializada – Textura Visual 



1  rolo de fita adesiva colorida – amarelo – 12mm x 10m 

1  estojo de aquarela com 12 cores – Faber Castell - Acrilex 

1  tecido de algodão cru na metragem de 50cm x 1,60cm 

1  painel 16cm x 22cm x 03cm – Chassis Duplo 

1  batedor Condor nº 0 

 

 

COLOCAR EM ENVELOPE (80 cm x 56 cm) DE PAPEL MANILHA (não dobrar ou enrolar) 
 

2       folha de EVA vermelho – 600x400x2mm 

3       folhas de papel color set vermelho 
 

 

 

Atendendo a legislação vigente, as marcas indicadas são somente sugestões. Alertamos 

que marcas de qualidade inferior se deterioram no decorrer do ano, tornando-se 

inutilizáveis. 
 

Observações: 

 
1 – Caderno, pasta e lancheira devem vir marcados com o nome completo da criança. 

2 - Favor enviar diariamente, dentro da lancheira, um guardanapo de pano pequeno, com o nome da criança 

bordado e uma troca de roupa (não precisa ser uniforme) 

3 – A responsabilidade pela elaboração desta lista é da equipe de Professores, Orientação Educacional e 

Pedagógica. 
 

Papelarias e Livrarias, em Campinas, onde constam nossas listas de materiais/2019 

 
 

Bagatele Papelaria e Presentes 
Av. Monte Castelo, 76 – Jardim Proença 

Fone: 3234-3804 / 3237-2617 

E-mail: bagatelepapelaria@yahoo.com.br 

 
Papelaria Colegial (antiga Brasil Escolar) 

Av. Saudade, 577 – Ponte Preta 

Fone: 3232-9824 / 3234-0701 

E-mail: campinascolegial@gmail.com 

 
Livraria Pergaminho – loja 1 

Rua Bernardino de Campos, 1049 – Centro 

Fone:  3236-7717 

E-mail: loja1@pergaminho.com.br 

E-mail: livrarialoja1@hotmail.com.br 

(somente livros didáticos e paradidáticos) 

Livraria Pergaminho – loja 2 
Rua Barão de Jaguara, 1331 – Centro 

Fone/Fax: 3234-1939 

E-mail: loja2@pergaminho.com.br 

(somente livros didáticos e paradidáticos) 
 

Papelaria Castelo 

R. Oliveira Cardoso, 346 – Castelo 

Fone: 3284-2323 

E-mail: vendas@papelariacastelo.com.br 

E-mail: vendas1@papelariacastelo.com.br 

(Estac.na Rua Orlando Carpino, 220 Castelo) 

 

Papelaria Paulino 

R. Dr. Quirino, 1234 – Centro 

Fones:  3739-9090 

E-mail: papelariapaulino@papelariapaulino.com.br 

 
Modelo Papelaria e Livraria 
Av. Francisco Glicério, 1293 – Centro 

Fones / Fax: 3235-3978 / 3305-4002 / 3235-3977 

E-mail: modelopl@terra.com.br 

 

 

Papelaria Judá 
Av. Baden Powell, 843 –  Jd Nova Europa 

Fone: 3324-5630 /98976-1935 

E-mail: papelariajuda.com.br 

Contato: contato@papelariajuda.com 
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