
LISTA DE MATERIAL 2015
Maternal II (3 e 4 anos)

PAPELARIA
 
* 01 gibi
* 01 borracha branca macia
* 01 pote de glitter
* 01 rolo de fita crepe
* 01 rolo de fita dupla face esponjada (EDUCADI)
* 01 pincel chato nº 14 cabo longo
* 02 tubos de tinta dimensional (1 glitter e 1 colorida) 
(EDUCADI)
* 01 durex colorido
* 01 lixa de parede porosa
* 02 cola líquida branca 
* 02 colas bastão – MÉDIA
* 01 pacote de palito de sorvete em colorido (EDUCADI)
* 01 pote de guache 250g (VERMELHO, AMARELO 
OU AZUL) (EDUCADI)
* 01 apontador para lápis gigante
* 01 pacote de lantejoulas grandes
* 01 caixa de cola colorida – 6 cores
* 30 sacos plásticos – tamanho ofício
* 01 bloco de canson  branco A4 120g (EDUCADI) - 
* 01 caixa de giz de cera jumbo triangular – 12 cores 
(EDUCADI)
* 01 caixa de lápis de cor gigante (12 cores)
* 02 potes de massa de modelar 150g (EDUCADI)
* 01 kit moldes plásticos  para massinha  (EDUCADI)
* 01 pasta com alça azul - tamanho A3 (EDUCADI)
* 01 rolo de barbante colorido
* 01 pacote de palito de churrasco
* 01 pacote de palito de fósforo
* 01 godê (EDUCADI)
* 01 pacote de fitilho (5 cores) (EDUCADI)
* 01 caixa de sapato encapada com contact azul royal
* 01 esponja sem abrasivo
* 02 lápis grafite triangular gigante – jumbo (EDUCADI)
* 03 cartelas de adesivos stickers - diversos
* 01 avental de plástico para pintura - personalizado 
CPSPC (EDUCADI)
* 01 mochila (HIGIENE) – personalizada CPSPC 
(EDUCADI)
* 01 kit dobradura-(EDUCADI)
* 01 pacote de colheres descartáveis (50 unidades)
* 01 tela painel 18 cm x 24 cm (EDUCADI)
* 15 saquinhos decorados (11cmx20cm) (EDUCADI)
* 01 pacote de papel Textura Visual Eco cores – 6 cores 
(EDUCADI)
* 01- rolinho de espuma 

* 01 Livro de história infantil
- Sugestão de autores:
* Elias José/ Eva Furnari/ Sonia Junqueira/ Ruth              
Rocha/ Jonas Ribeiro/Ana Maria Machado/ Ziraldo/ 
Maurício de Sousa/ Mary França/ Liliana Iacocca/ 
Tatiana Belink/ Cora Coralina

* BRINQUEDO PEDAGÓGICO 
(EXCETO BLOCOS DE MONTAR):  01 jogo da 
memória (Madeira), ou 01 quebra cabeça com no          
mínimo 10 peças  - EDUCADI

OS MATERIAIS PODERÃO SER                                     
ADQUIRIDOS NA EDUCADI NO PÁTIO E – 

EM NOSSO COLÉGIO

KIT HIGIENE:
* 01 copo plástico
* 01 creme dental s/ flúor 
* 01 escova de dente
* 02 caixas de lenço de papel
* 02 potes de toalhinhas umedecido
* 01 toalhinha de mão

Obs: O kit deverá ser colocado na MOCHILA DE                     
HIGIENE ADQUIRIDA NA EDUCADI. Todos os                  
pertences do kit deverão ter nome.

LIVROS:
1. TELA AQUARELA
Autor:  Clarice Simas, Josane Ribeiro e Rosangela              
Munhoz - Nível 3 ( 3 e 4 anos anos)
EDITORA:  Base Editorial

2. ENSINO RELIGIOSO (EDUCADI)
Feliz da Vida (Nível I)
Irmãs Passionistas

3. PARADIDÁTICO
Título: Usando as mãos. Contando de cinco em cinco 
Autor(a): Michael Dahil
Editora: Hedra Educação

* Os outros livros paradidáticos serão solicitados no 
decorrer dos trimestres.

* KIT NATAÇÃO: Adquirir na EDUCADI em feve-
reiro de 2015.



ATENÇÃO:

* É importante ressaltar que tanto os materiais 
quanto o uniforme dos educandos deverão estar 
devidamente identificados para evitar transtornos 
futuros, visto que o colégio não se responsabiliza 
pela perda, danos ou extravio de objetos pessoais e 
de valor. 

* Tendo em vista o material transportado                               
diariamente pelos educandos (kit higiene, pasta e 
agenda) sugerimos que, ao adquirirem a mochila 
dos educandos, verifiquem a possibilidade de aco-
modação de tais itens, assim como a capacidade do 
educando em transportá-la.

MATERIAL QUE SERÁ FORNECIDO 
EM 2015 (jÁ INCLUSO NOS MATERIAIS E 
SERvIçOS ESpECíFICOS): 
* Agenda;
* Crachá; 
* Impressos; 
* Bloco personalizado.

UNIFORME: USO ObRIgATóRIO A pAR-
TIR DO 1º DIA DE AULA

* Agasalho completo (calça e casaco) 
* Camiseta em malha (manga longa e curta) 
* Short-saia-  meninas
* Bermuda- meninos
* Tênis
 

LOJAS AUTORIZADAS PELO 
COLÉGIO: 

CARY SPORT – Av. Jaçanã, 243. 
Fone: 2242-4889 / 2242-9300.
E-mail: carysports@terra.com.br

 
GETHE SPORTS – Av. Mª Amália L. 

de Azevedo, 3540 – Jardim Tremembé
Fone: 2991-8429 
E-mail:gethesports@gethesports.com.br/ 

Site: www.gethesports.com.br

TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SER                                  
ENCAPADOS COM PLÁSTICO TRANSPARENTE, 
ETIQUETADOS E ENTREGUES NO DIA 29/01/2015 
DAS 13H20 ÀS 15H20 .
(EM NOSSO ENCONTRO DE PAIS E EDUCADORES).

A Livraria Livro Fácil                            
estará de plantão no Colégio nas                        
seguintes datas:

* Plantão de vendas do dia 08 a 16 de Dezembro 
(plantão sábado dia 13/12 das 8h às 12h)

* Plantão de vendas do dia 13 a 27 de Janeiro 
(plantão sábado dias 17/01 e 24/01 das 8h às 12h)

Os livros também estão disponíveis para 
compra on-line em nosso site:

www.livrofacil.net
Parcelamento em até 6 vezes no cartão ou 3 vezes no 

cheque.


