
 

LISTA DE MATERIAL – INFANTIL I – 2020 

 
 

                                             Projeto: Ciranda Livro 

Observação: Para o projeto “Ciranda do Livro” teremos em março de 2020, a 

Feira de livro Infanto-juvenil.  Na ocasião, será possível a aquisição dos três 

livros literários que compõem o projeto.  

Item QNT MATERIAL ESCOLAR 

1.  01 
Brinquedo pedagógico (Torre de empilhamento, encaixe, quebra-cabeça, montagem, jogo da 
memória, jogo de letras e números. Peças GRANDES. Identificar todas as peças). 

2.  04 Caixa de lenço de papel (identificadas para ficar na escola) 

3.  01 Garrafa (para água) para uso diário identificada 

4.  01 Kit: 01 lençol pequeno e uma toalha de banho (identificados) 
5.  01 Toalha pequena com o nome da criança (lanche) 
6.  01 Pomada para assadura na mochila. 

7.  02 Trocas de roupa (identificadas) na mochila e 2 potes de lenços umedecidos (troca de fraldas da 
criança) 

8.  01 Pasta polionda amarela 2 cm de espessura (tamanho A3) 
9.  01 Caixa de tinta para pintura de rosto (seis unidades) 
10.  02 Tubo de cola Acripuff 35 ml (01 verde e 01 vermelho) 
11.  02 Bloco Criativo dupla face A4 
12.  02 Caixa de lápis de cor formato jumbo (12 cores) 
13.  02 Caixa de giz de cera (12 cores)  

14.  03 Lápis de escrever jumbo  
15.  02 Borrachas 
16.  02 Apontador jumbo com depósito  

17.  02 Caneta para tecido (preto) 
18.  01 Cola branca 500g  

19.  01 Tubo de cola de silicone 90g 

20.  02 Tubo de cola branca 90g 

21.  01 Pacote de areia colorida (1 azul, 1 vermelha e 1 amarela) 
22.  01 Bloco de papel Canson A3 (colorido) 
23.  02 Folha de E.V.A (1 preto e 1 amarelo) 
24.  02 Folha de E.V.A (estampado) 
25.  02 Estojo de canetinha grossa com 12 cores 
26.  03 Pacote de etiqueta de bolinha TP 19 (01 verde, 01 rosa e 01 branco) 
27.  02 Folha de cartolina dupla face (azul) 

28.  02 Folha de cartolina dupla face estampada 
29.  01 Folha de lixa A4 para trabalhos manuais (grossa) 

30.  02 Pincel chato nº 10 e nº 22 
31.  02 Pacote de palito de picolé com 100 unidades (1 vermelho e 1 amarelo) 

  



 

32.  01 Caixa de cola colorida com 6 cores 
33.  01 Caixa de cola glitter com 6 cores 
34.  02 Pacote de lantejoulas – GRANDE (01 verde e 01 vermelho) 

35.  02 Folha de papel cartão (1 azul e 1 amarelo) 
36.  02  Bloco de papel canson criativo A3 (1 colorido e 1 branco) 
37.  03 Folha de papel pardo 
38.  02 Pote de massa de modelar 500 g (azul) 
39.  03 Pote de tinta guache 250 g (1 azul, 1 verde claro e 1 rosa magenta) 
40.  02 Rolo de papel crepom (amarelo) 
41.  02 Pacote de glitter em pó 100g (1 amarelo e 1 roxo) 
42.  02 Pote de tinta acrílica brilhante 250g (1 azul e 1 vermelha) 

43.  01 Rolo para pintura (5cm) 
44.  01 Papel contact vermelho (2 metros) 
45.  01 Papel contact decorado (2 metros)  
46.  01 Camiseta usada- tamanho grande (para trabalhos manuais) 

 
 
Observação: 

1. O uso do uniforme escolar completo é obrigatório de acordo com o Regimento Escolar. O mesmo pode ser 
adquirido na PAPELARIA J.A (endereço: Comércio Local Sul Q. 311 Loja 25 - Asa Sul, Brasília – DF) ou pela LOJA 
VIRTUAL SAGRADO STORE http://www.sagradostore.com.br 

 
2. Por gentileza, identificar todo o material do item 1 a 8 com o nome e a série do(a) estudante e também o 

uniforme escolar. 
 

3. ENTREGA DO MATERIAL (DO ITEM 11 A 47): NOS DIAS 22/01 a 24/01/2020. 
Local: Ginásio de esportes da escola. Horário: 8h às 11h (matutino) / 14h às 17h (vespertino). Os demais itens              
deverão ser entregues no 1º dia de aula para a Prof.ª regente. 

 
 
 
 
 

http://www.sagradostore.com.br/


 

 
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL – PERÍODO COMPLEMENTAR – 2020 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

QNT MATERIAL ESCOLAR – INFANTIL I E II 
02 Caixas de lenço de papel  
01 Embalagem plástica, com zíper, para guardar roupa usada (permanecer na mochila). 
01 Necessaire que comporte 01 escova de dente, 01 pasta dental e 01 toalhinha de mão. 
03 Pacotes de lenço umedecido (para quem usa fralda) 
02 Pacotes de fralda para aqueles que ainda utilizam 
01 Troca de roupa (camiseta, calça, short ou bermuda/ calcinha ou cueca) 

01 

Kit higiene: Uma caixa organizadora contendo: xampu, condicionador, sabonete líquido, bucha para banho 
perfume, hidratante para o corpo, pente, pomada de assadura, acessórios para cabelo (meninas), gel (meninos) 
e toalha. 
Kit descanso: travesseiro e fronha.  
Obs.: Esses materiais devem ser identificados com nome e série da criança. 

01 Garrafinha para beber água identificada 
10 Lápis triangular preto 
01 Tesoura sem ponta  
02 Pote de 500g de massa de modelar 
02 Cola branca 
03 Folhas de E.V. A (cores vivas) 
02 Caixas de lápis de cor jumbo 
01 Caixas de giz de cera grosso 
02 Apontadores grandes 
03 Borrachas 
01 Bloco de papel Canson – A3 
01 Bloco de papel Canson – A4 
01 Folha de cartolina- qualquer cor 
02 Bloco de papel criativo. 
01 Pacote de palitos de sorvete – (100) 
01 Pincel para trabalhos manuais número 20 

 
NOS DIAS DAS ATIVIDADES FÍSICAS SERÁ NECESSÁRIA ROUPA ADEQUADA PARA A REALIZAÇÃO DO ESPORTE 

PROGRAMADO: 
 

➢ LITTLE KICKERS/FUTSAL: uniforme do Colégio, tênis ou chuteira e garrafinha de água. 

➢ ZUMBA KIDS: uniforme do Colégio, tênis e garrafinha de água. 

➢ NATAÇÃO: protetor solar, maiô, sunga, touca, óculos e chinelo. 

➢ GINÁSTICA: maiô, short ou calça legging, sapatilha para ginástica rítmica, kit para amarrar o cabelo e garrafinha 

de água. 

➢ BALLET: maiô, saia, meia calça, sapatilha, kit para o coque no cabelo e garrafinha de água. 

➢ CAPOEIRA: abadá e camiseta. 

 



 

 
 
 

AVISOS IMPORTANTES 
 
 
Materiais que ficarão permanentemente no Colégio e que deverão ser identificados: 
 

• O Kit para higiene: xampu, condicionador, sabonete líquido, bucha para banho perfume, hidratante para o corpo, 

pente/escova, pomada para assadura, acessórios para cabelo (meninas) e gel (meninos). repor sempre que 

necessário. 

Materiais que serão devolvidos para as famílias todos os dias: 
 

• A roupa suja e a tolha utilizada do dia; 

• Garrafa de água. 

Materiais que deverão ser entregues a escola no início da semana e devolvidos para as famílias ao final da mesma: 
 

• Necessaire que comporte a escova de dente e o creme dental; 

• Chinelo; 

• Fronha. 

 

Entrega de material: 
 

➢ Semana de 21/01 a 25/01/2020 
➢ Local: Ginásio de esportes da Escola 
➢ Horário: 8h às 12h (matutino) / 14h às 17h (vespertino). 
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