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Lista de materiais 

 02 blocos de papel canson Creative colorido A3. 

 02 blocos de papel canson com 20 folhas – tamanho A3 (branco). 

 01 conjunto de canetinhas hidrocor com 12 cores – Jumbo marca Faber Castell. 

 01 conjunto de giz de cera jumbo com 12 cores – Faber Castell. 

 01 conjunto de tinta plástica – 6 cores. 

 01 kit para brincar com massinha (rolinho, cortador, processador, entre outros) 

 01 aquarela jumbo com 12 cores – marca Faber Castell. 

 02 potes de massa de modelar de 500 gr. – cor preferida do aluno - marca UTI GUTI ou Acrilex. 

 02 tubos de cola branca 110 gr. 

 03 tubos de cola bastão 40gr marca Faber Castell. 

 10 sacos plásticos de espessura grossa – tamanho ofício. 

 10 sacos plásticos de espessura grossa – tamanho A3. 

 01 pincel chato longo – n° 815 / 16 – marca Tigre. 

 01 rolo de pintura pequeno com cabo longo. 

 01 tela para pintura – tamanho 30 x 30. 

 01 pasta polionda com alça para folhas A3. 

 02 lixas grossas de parede. 

 01 lancheira. 

 01 toalha pequena para o lanche. 

 01 mochila (não será permitido o uso de mochila com rodinhas). 

 03 potes plásticos com tampa para guardar: giz de cera, canetinhas e uso geral. 

 01 livro de história adequado a faixa etária para manusear em sala de aula. 

 01 revista para recorte (ex: decoração, jardinagem, alimentação, animais). 

 01 camiseta para artes – (3 nos maiores que o número da roupa da criança). 

 02 caixas de lenço de papel. 

 02 pacotes de papel toalha.  

 01 esponja. 

 01 pinça grande de plástico. 

 1 metro de tecido (tipo chita) 

 Retalhos de tecidos de diferentes texturas e cores (ex: xadrez, florido, veludo, cetim, algodão). 
 

 

 

Lista de livros paradidáticos 

Matéria Título do livro Autor / Editora Onde comprar 

Livro 
paradidático  

 
A oncinha Lili 

Cristino Wapichana - Ed. Edebê Brasil 
Ltda. 

www.colegiodesantaines.com.br 
 

Programa Bilíngue: Programa Bilíngue: O conteúdo do programa bilíngue faz parte do currículo escolar dos alunos do 

Maternal ao 3º ano o Ensino Fundamenal.  
Valor: 12 parcelas de R$ 100,00 (referente ao Programa, aos livros didáticos e paradidáticos). Será concedido um desconto de 
25% para pagamento até o dia 08 de cada mês. 

  
     

Material que ficará na Escola Material que deve ficar na Mochila 
 01 copo com tampa ou squeeze para água. 
 01 pacote de fraldas descartáveis (somente para 

crianças que ainda usam fraldas). 

 01 pacote de lenço umedecido (para troca de fralda).  
 01 tubo de pomada antiassaduras. 
 01 travesseiro pequeno. 
 01 lençol pequeno. 
 01 cobertor para o frio. 
 01 bolsa para guardar os objetos do soninho com 

nome. 

 01 camiseta manga curta. 
 01 bermuda/shorts ou calça. 
 01 cueca / calcinha (somente para crianças que não usam 

fraldas). 

 01 par de meias. 
 01 par de tênis ou chinelos. 
 02 sacos grandes Ziploc para troca de roupa. 
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     ORIENTAÇÕES: 
 

 Identificar todo material escolar com nome e sobrenome do aluno, inclusive: lápis, canetas, mochila, lancheira, travesseiro, 
lençol, utensílios de higiene e etc... 

 As marcas são sugeridas por motivo pedagógico. 
 A troca de roupa deve ser colocada em saco plástico (tipo ZipLoc) com nome e sobrenome do aluno por fora (devendo ficar 

na mochila de uso diário e trocada de acordo com a estação do ano). 
 A Agenda Escolar Personalizada – Colégio de Santa Inês será entregue gratuitamente, sendo seu uso obrigatório para a 

comunicação entre família e escola. 
 Uniforme: Todos os dias, as crianças devem vir com o uniforme completo e tênis. Por favor, identificar todo uniforme com 

nome e sobrenome do aluno (principalmente o blusão). 

 O Período Complementar possui uma lista independente desta. 
 
 
 
 
                 
 

LEMBRETES: 
 
 

1. A entrega de material escolar e primeiro contato com a professora será dia 28/01/19, segunda-feira, das 13h00 às 16h00.  

2. O início das aulas para o Maternal será dia 29 de janeiro de 2019. Durante a semana de 30/01 a 02/02, o horário de aula  

será flexível devido ao Período de Adaptação das crianças. Havendo necessidade, a saída poderá ser antecipada para às 15h30. A 

criança deverá trazer lanche nesses dias, exceto aquelas do Período Integral. 

3. Dia  31/01/2019, haverá Reunião de Pais para os alunos novos, às 19h00, com as Coordenadoras e Direção. 

4. Dia 09 /02/2019, haverá Reunião de Pais com as professoras, para todos os alunos da Ed. Infantil e Fundamental I, às 10h00.  

 

 

Equipe Gestora 


