
LISTA DE MATERIAL 

MATERNAL I
EDUCAÇÃO INFANTIL

2020
Educando para a vida e para a felicidade

MATERIAL DE PAPELARIA PODERÁ SER ADQUIRIDO NA EDUCADI - PISO TÉRREO - CPSPC 

INGLÊS: O material didático será entregue pela 
International School (Programa Bilíngue), no iní-
cio das aulas. 

BURITI MIRIM - Educação Infantil:
Maternal - Editora Moderna - ISBN: 9788516103811

PARADIDÁTICO:
Os livros a serem adquiridos nos trimestres serão 
informados pela educadora/ Coordenadora Pedagógica 
com antecedência no início do mesmo.

PAPELARIA

LIVROS

01 durex largo
02 potes de guache 250g- Meninos (azul escuro e 
verde claro)/ Meninas (preto e amarelo) (EDUCADI)
02 rolos de fita crepe
02 potes de cola líquida branca 40g (EDUCADI)
01 cola bastão média – boa qualidade (EDUCADI)
02 blocos de canson A4 150g (EDUCADI)- branco
30 plásticos- tamanho ofício
01 caixa de giz de cera- meu 1º giz - 6 cores (Suges-
tão Acrilex) (EDUCADI)
01 rolo de fita metaloide
01 pacote de palitos de fósforo curto
01 kit de cola colorida - boa qualidade
10 pratinhos de papelão (liso e sem tema)
01 rolo de espuma de pintor pequeno (EDUCADI)
01 pincel chato nº14 cabo longo
01 tubo de tinta dimensional glitter (EDUCADI)
01 tubo de tinta dimensional normal (EDUCADI)
01 caixa de lápis de cor gigante (12 cores)
     (boa qualidade) (EDUCADI)
02 potes grandes de massa de modelar 150g (EDUCADI)

01 pasta com alça azul - tamanho A3 (EDUCADI)
03 cartelas de adesivos stickers – (1 estrelas / 
1 corações/ 1 diversos)
01 mochila (HIGIENE) CPSPC (EDUCADI)
01 Avental (EDUCADI)
01 pacote de penas
10 saquinhos decorados (11cmx20cm) (EDUCADI)
02 pacotes Creative Lumipaper 90g A4 c/5 cores 
     Spiral - 50 FL (EDUCADI)
01 pacote de palito de sorvete colorido (EDUCADI)
01 marcador para vidro (Window Pen)(EDUCADI)
01 fita dupla face
01 Pritt tack (EDUCADI)
02 rolos de durex coloridos
10 envelopes coloridos (12x16cm) (EDUCADI)
02 pacotes Bloco Pintura - moldura A3 (7 cores) 
(EDUCADI)
01 pacote Coleção Ecocores multiformas (12 cores)       
(EDUCADI)
01 pacote Ecocores Texturas Visuais 2 (EDUCADI)
01 tubo Acripel efeito 3D incolor para papel (EDUCADI)

01 pacote de botão com diversos tamanhos (EDUCADI)
01 rolo de fita dupla face

BRINQUEDO PEDAGÓGICO (EXCETO 
BLOCOS DE MONTAR): 
 Monta tudo ou quebra-cabeça de madeira - EDUCADI

MATERIAIS DIFERENCIADOS:
 01 lixa de parede (grossa) (EDUCADI)
 01 dúzia de prendedores de roupa de madeira (EDUCADI)

 1m de feltro- qualquer cor (EDUCADI)
 01 vaso de plástico pequeno (EDUCADI)

KIT BEM ESTAR:
 01 copo plástico
 01 creme dental s/ flúor
 01 escova de dente
 02 caixas de lenço de papel
 03 pacotes de toalhinhas umedecidas (boa qualidade)
 01 toalhinha de mão com nome

Obs: Os itens do kit higiene (copo, creme dental, 
escova e toalhinha de mão) deverão ser colocados na 
MOCHILA DE HIGIENE ADQUIRIDA NA EDU-
CADI. Todos os pertences do kit deverão ter nome.

 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



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 acomodação de tais itens, assim 
como a capacidade do educando em transportá-la.

Todos os materiais deverão ser encapados 
com plástico, etiquetados na frente com a 
etiqueta personalizada (EDUCADI) e                  
entregues no dia 30/01/2020.

(11) 3274-6000 / www.livrofacil.net
1 - Este ano não teremos plantão de vendas em 
nosso Colégio.
2 - Os livros estarão disponíveis para compra 
online no site: www.livrofacil.net
3 - Confira o passo a passo de compras no site do 
Colégio: saopaulodacruz.passionista.com.br

Uso obrigatório a partir 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:
Gethe Sports
Av. Maria Amália L. de 
Azevedo, 3540
Fone: 2991-8429
Site: www.gethesports.com.br
Facebook.com/gethesports

NP Uniformes
Mezanino do CPSPC
Fone: 5011-2415
Email: npuniformes@gmail.com
Segunda, Quarta e Sexta-feira
Horário: 07h às 14h

Material que será fornecido em 2020 (já 
incluso nos materiais e serviços específi-
cos): agenda, crachá, impressos diversos, 
bloco personalizado.

23/01/2020:
19h às 20h: Reunião de pais NOVOS com as Coordenações

30/01/2020:
13h15 às 15h30: Maternal I e II - Entrega do Material

03/02/2020:
13h20 às 15h30: Semana de adaptação - (saída às 15h30)

facebook.com.br/passiospdacruz

youtube.com/TVPassionistaSPC @passiospdacruz

(11) 2991-3111Avenida Tucuruvi, 470 - São Paulo, SP

saopaulodacruz.passionista.com.br

Uniforme:

Cary Sport
Av. Jaçanã, 243
Fone: 2242-4889 / 2242-9300
Site: www.carysportonline.com.br

ATENÇÃO:


