
EDUCAÇÃO INFANTIL  
 
 
 
LIVROS 

 

• Projeto de  Educação Infantil Toni Itinerários–Volume 1–Angél ica  Prado  e  Cr i s t i na  

Hüller -  Editora: FTD. 

• Inglês: Programa Bilíngue INTERNATIONAL SCHOOL (Sem ônus para o aluno) 
 

MATERIAL PARA APRESENTAR NO COLÉGIO (a ser utilizado durante o ano letivo) 

 

 

 

01 bloco de papel tipo creative 120g/m 

tamanho 320mx235 
01 bloco de desenho A3 140 g – colorido 

 

01 folha de papel celofane transparente 

01 folha de papel panamá tipo fino 

01 metro de papel adesivo transparente 

02 folhas de EVA plush na cor amarela 

06 folhas de EVA – liso nas cores azul royal, 

marrom e laranja 

02 folhas de EVA glitter nas cores vermelha 

e azul  

03 cartolinas brancas  

02 folhas de cartolina laminada – prata e 

dourada 

02 rolos de papel crepom na cor amarela 

 

03 folhas de papel micro ondulado na cor 

amarela 

06 cartolinas dupla face nas cores azul royal, 

laranja e marrom 

01 folha de papel pardo 

01 caixa de lápis de cor com 24 cores 

05 pratos de papel – tamanho P08 – CRU 

01 vidro de tinta acrílica brilhante –250ml na 

cor vermelha 

01 vidro de tinta guache de 250 ml na cor preta 

 

02 pincéis nº 06 e nº20 

01 tela para pintura 20 x 30 cm 

 

01 rolo de fita dupla face  

02 lixas – 01 fina e 01 grossa 
01 pincel batedor / grande 

02 potes de massa de modelar 500g 

05 metros de TNT amarelo 

01 rolo de pintura espuma 5cm 

 

01 pacote de balão nº 9 na cor vermelha 

02 vidros de cola branca 90 ml 

01 caixa de cola glitter – 06 cores  

01 caixa de cola colorida – 06 cores 

02 refis de cola quente – fina e grossa 

01 caixa de giz de cera 

02 pacotes – palito de picolé ponta redonda 

01 – Camiseta usada (tamanho adulto) ou um 

avental de plástico – para pintura 

01 caixa – conjunto de caneta hidrocor grossa– com 

12 cores 

01 caixa – cola colorida auto relevo 

01 – tesoura sem ponta para papel (específica para 

papel) 

02 pacotes de massa de EVA – cores azul e 

vermelha 

 

 

INFORMAÇÕES 

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

 

Maternal III 

2021 

• 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 

 


