
   

LIVROS 

▪ Projeto de Educação Infantil Toni Itinerários – Volume 2 – Angélica Prado e Cristina Hüller,  

    Editora FTD. 

▪   Marcha Criança – Volume 2 - Matemática - Maria Teresa / Armando Coelho – Editora Scipione –  

    2018 – 5ª Edição. 

▪ *Kit aluno Mind Lab – Mente Inovadora 4 anos. 

     *Venda do Kit Aluno site: meukit.mindlab.com.br. Retirar o código de acesso na   Secretaria do 

Colégio. 

        

▪ OBSERVAÇÃO 

 INGLÊS: Programa Bilíngue – International SCHOOL - Material será entregue sem ônus para o aluno. 

 

MATERIAL INDIVIDUAL PARA USO NO COLÉGIO (será utilizado ao longo do ano) 

 
02 potes de massinha de modelar 500g 
01 pote de tinta guache vermelha 
01 vidro de tinta acrílica brilhante 250 ml verde 
01 pincel nº 22 chato  
06 lápis pretos 
03 borrachas brancas macias 
01 apontador com depósito 
01 tesoura de ponta redonda (nome gravado)  
03 caixas de lápis de cor de 12 cores 
01 caixa de giz de cera de 12 cores 
01 conjunto de canetinhas  hidrocor – 12 cores 
01 pasta plástica com elástico, fina, na cor azul  
03 pastas plásticas na cor azul (com grampo)  
04 folhas de EVA – liso, nas cores preto e branco 
02 folhas de EVA com glitter – prata – dourado 
01 rolo de fita crepe marrom 

          02 refis de cola quente – grossa e fina 
01 caixa de cola colorida 
03 folhas de cartolina branca 
02 vidros de cola branca – 90 g. 
02 folhas de micro ondulado – azul royal 
 

01 tela para pintura 20X30 cm. 
01 rolo de durex colorido – grosso 
01 caixa de cola acricor auto relevo  

 

 

INFORMAÇÕES 

Esse material deverá ser reposto pela família ao longo do ano letivo, quando se fizer necessário. Os livros devem ser 

encapados com papel adesivo, etiquetados e identificados. Entregar estojo, livros e cadernos no primeiro dia de aula 

à professora. 

• Os livros de literatura serão solicitados no início do ano letivo. 

 

 

 

 

01 bloco de cartolina A4 na cor branca 

01 bloco de papel tipo creative com120g/m2- formato/ 

tamanho: 320mm  x 320mm 

01 bloco de papel A4 - 5 cores . 50 folhas. Formato/ 

tamanho: 297mm x 210mm. 

01 folha de papel pard 

06 folhas de cartolina dupla face nas cores preto, verde 

e marrom 

laranja   

amarelo 
02 metros de papel adesivo transparente 

02 folhas de EVA plush na cor branco 

05 metros de TNT azul royal  
 
02 rolos de papel crepom – cor azul royal 

 01 folha de papel celofane - transparente 

 02 folhas de papel cartão - branco 

 02 folhas de cartolina laminada - verde 

 02 folhas de papel micro ondulado -azul royal 

 100 folhas de cartolina A4 - branca 

 03 folhas de cartolina branca 

 04 folhas de EVA com glitter – azul - vermelho 

 02 folhas de EVA plush - rosa 

 02 rolos de papel crepom - azul royal 

 
 
 
 
 

  
    

  

  

        

      1 º Período   

2021 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

• Início do ano letivo: 01/02/2021 

• Início do integral: 08/02/2021 

 

• Entrega de material: 26/01/2021 até 04/02/2021 

• Horários: Matutino - 8h às 11h30 

 Vespertino - 14h às 16h30 

 


