
 
LISTA DE MATERIAIS 2019 

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL II
 

 Lápis de cor (caixa com seis ou mais cores – bastão 
grosso)  

 Giz de cera (caixa com seis ou mais cores – bastão 
pequeno e grosso)  

 01 tubo de cola branca (500 ml)  

 01 tubos de cola branca de 90gr  

 01 tubo de cola com glitter  

 01 caixa de cola colorida  

 Tesoura pequena sem ponta / sem detalhes (sugestão: 
Mundial ou Tramontina)   

 Pincel com ponta chata nº 12 (grande)  

 06 cores de tinta têmpera (kit)  

 01 caixas de massa de modelar (sugestão: Corfix ou 
Acrilex) – não soft. 

 20 folhas A4 de cores vivas e variadas com gramatura 
180g m² (sugestão: Canson)  

 30 folhas de desenho A4 

 05 folhas de desenho A3 (gramatura 180g m²)  

 01 pasta AZ ofício de lombo estreito e na cor preta, 
com 100 sacos plásticos com furo. 

 01 pasta com elástico para levar o tema. 

 01 estojo, 01 apontador, 02 lápis e 01 borracha 

 01 DVD para gravar as fotos das atividades e o texto 
referente ao Portfólio. 

 01 mochila (não merendeira)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paninho para limpar o pincel, pote pequeno para água 
(ex.: pote de margarina) 

 Camisetão velho (do pai ou da mãe) para usar durante 
o trabalho com tinta e proteger a roupa.  

 01 caixa organizadora de plástico para guardar o 
material – Tamanho de caixa de sapato (35cmx20cm). 

 01 Brinquedo para sala (sugestão: carrinhos, bonecas, 
jogos: quebra-cabeça, dominó...). 

 01 kit do aluno/Educação Infantil - Programa Mente 
Inovadora, a ser retirado na secretaria do Colégio. O 
mesmo será cobrado no boleto bancário em 8 parcelas 
de R$30,75 (fevereiro a setembro). 

 

Livros de Literatura:  
Cadê o ovo? (Coleção Marcha Criança) – Cláudia 
Carréra - Editora Scipione (1º Semestre). 
Dia de sol (Coleção dos Pingos) – Mary França e 
Eliardo França - Editora Ática (2º Semestre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de Higiene   

Escova e pasta de dente  

01 estojo (para guardar a escova e pasta de dente)  

Guardanapo de tecido para o lanche (não é necessário 
trazer junto com o material ficará na mochila)  

Toalhinha  

01 garrafinha para água (squeeze)

 

Informações importantes  
•Todo o material, em especial livros e peças de uniforme, devem 
sem identificados;  
•Venda de livros: ocorrerá nos dias 06 e 27 de fevereiro de 2019, 
das 9 horas às 13 horas e das 14 horas até as 19 horas. Valores 
com desconto e possibilidade de parcelamento no cartão (6x). Os 
livros podem ser adquiridos através de compra on-line a partir de 
10/01/2019, pelo site: www.domquixote-rs.com.br . A senha de 
acesso a lista da nossa escola é Tiradentescb2019. É necessário 
realizar um cadastro para a compra.  
•Uniforme escolar: As diferentes peças do uniforme devem ser 
adquiridas com a conveniada SM confecções (contato com Neila 
51 98154 7355), uso obrigatório desde o primeiro dia de aula;  

 
 
 
•Brechó de uniformes: a partir de 21 de janeiro, das 
13h30 horas até as 17 horas na biblioteca;  
•Agenda escolar: será entregue no início do ano letivo, 
sendo material obrigatório. O valor de R$ 23,00 será 
debitado na mensalidade escolar de fevereiro.  
•A aulas iniciarão no dia 19/02 das 13h15 às 17h30. 
•O Turno Integral iniciará no dia 18 de fevereiro das 7h 
às 13h.   

 
 
 
 

OBS.: Todo material deverá ser identificado e entregue para a professora da turma no dia da reunião 
do dia 18 de fevereiro, às 19 horas na sala da Educação Infantil. 

 


