
 
 

Educação Infantil 
Relação de Materiais Escolares/2021 

Maternal I  
 

01 Almofada com nome e com capa removível. 01 Manta para berço. 
01 Saco de balões coloridos. 01 Livro infantil da faixa etária (capa dura, mais imagens...).  
01 Brinquedo grande (carrinho, boneca, instrumento musical...). 01 Livro infantil de plástico ou de tecido. 
01 Tela para pintura (30x30). 01 Pote (500g) de massa de modelar (Soft). 
02 Tubos de cola colorida. 01 Foto atualizada da criança (13x18). 
01 Rolo de fita crepe larga marrom. 01 Foto atualizada da família (10x15). 
01 Pacote de folha para desenho A4 (dura). 01 Caneta retroprojetor.  
01 Bloco (50fl.) de papel A3 180g. 01 Pincel nº 18. 
02 Folhas de E.V.A. (uma lisa e outra com brilho). 01 Pacote de folha (criativo colorido – 8 cores). 
01 Caixa de Tinta guache (6 cores) Toalhas umedecidas. Reposição conforme o uso.   
Lenços de papel. Reposição conforme o uso.   01 Tubo grande de cola branca. 
01 Refis de Cola quente para pistola pequena. 01 Tinta acrílica para tela. 
01 Folha de papel celofane. 01 Uma caixa de algodão pequena 25g 
1 Metro de tecido algodão cru. 01 Lixa preta grossa. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiais que precisam estar diariamente na mochila: 
- Agenda escolar com dados atualizados. 
- Fraldas necessárias para o turno escolar. 
- Lanche em recipientes identificados. 
- Mamadeira e garrafinha com bico para água. 
- Uma troca de roupa completa. 
- Toalha identificada para mãos e rosto. 
- Toalhas umedecidas. 
- Lenços de papel. 
- Pomada contra assadura. 
- Repelente de insetos. 
- Protetor solar.  

Observações: 
- Identificar, com o nome, todo o material do educando. Os 
brinquedos devem ser identificados peça a peça para a 
possível devolução. 
- O uso do uniforme escolar é diário e obrigatório desde o 
primeiro dia de aula. 
- Em caso de necessidade, algum material extra poderá ser 
solicitado ao longo do ano letivo. 
- Pedimos que os brinquedos tenham selo do IMETRO e 
sejam para essa faixa etária (não possuindo peças 
pequenas nem pontiagudas).   
- Dia 18/02/2021: recepção para pais de novos educandos 
(ingressantes, 1ª matrícula), às 16h 30min., no auditório da 
escola.  
- Dia 19/02/2021: recepção para pais de educandos 
rematriculados (já pertencentes à escola), às 16h30min, 
no auditório da escola.  
 
- A entrega de materiais deverá ocorrer no dia da reunião e 
para a educadora da turma. 
 
- Dia 22/02/2021: início das atividades para todos os 
educandos, adaptação. 
 

Você encontra nossos uniformes em: 
A&A – Floriano Peixoto, nº 1839 – Centro - Fone: 
3029.0189 
Cia dos Uniformes – Presidente Vargas, nº 1731 – 
Centro Fone: 3015.1599 



 
 
 

 

Educação Infantil 
Relação de Materiais Escolares/2021 

Maternal II  
 

01 Caixa de giz de cera. 01 Camiseta usada, tamanho P adulto. 
01 Caixa de lápis de cor jumbo – 6 cores. 02 Potes (500g) de massa de modelar (Soft). 
01 Brinquedo  (Kit fazendinha e/ou  kit panelinha). 01 Livro infantil de capa dura da faixa etária. 
02 Tubos de cola colorida. 02 Fotos atualizadas da criança (3x4 e 10x15). 
01 Rolo de fita larga transparente. 01 Foto da família. 
01 Novelo pequeno de lã. 01 Rolo de fita crepe larga marrom. 
01 Tela para pintura (30x30). 01 Refis de cola quente para pistola pequena. 
02 Folhas de E.V.A. (uma lisa e outra com brilho) 01 Caneta retroprojetor.  
01 Toalha para lanche tamanho 20x30. (com identificação 
permanente). 

01 Cola Tek Bonde (para suporte nas atividades, manuseio adulto) 

01 Pacote de folha para desenho A4 (dura). 01 Pincel nº 14. 
01 Caixa de tinta guache (6 cores) 01 Caixa de algodão pequena 25g 
Lenços de papel. Reposição conforme o uso.   Toalhas umedecidas. Reposição conforme o uso.   
01 Bloco (50fl.) de papel A3 180g. 01 Tubo grande de cola branca (sugestão: Tenaz). 
01 Pacote de folha lumipaper. 01 Saco de balões coloridos. 
01 Durex colorido. 01 Pacote de lantejoulas grandes. 
01 Papel crepom de cor vibrante. 01 Folha de papel celofane. 
01 Pacote de palito de picolé. 01 Lixa preta grossa. 
01 Pacote pequeno de purpurina ½ Tecido estampado. 
01 Tinta acrílica para tela. 01 Metro de tecido algodão cru. 
01 Tubo de cola glitter.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Materiais que precisam estar diariamente na mochila: 
- Agenda escolar com dados atualizados. 
- Fraldas (se ainda preciso) para o turno escolar. 
- Lanche em recipientes identificados. 
- Toalha para o lanche e higiene. 
- Garrafinha com bico para água. 
- Uma troca de roupa completa. 
- Toalhas umedecidas. 
- Lenços de papel. 
- Pomada contra assadura. 
- Repelente de insetos. 
- Protetor solar.  
 

Observações: 
- Identificar, com o nome, todo o material do educando. Os 
brinquedos devem ser identificados peça a peça para a 
possível devolução. 
- O uso do uniforme escolar é diário e obrigatório desde o 
primeiro dia de aula. 
- Em caso de necessidade, algum material extra poderá ser 
solicitado ao longo do ano letivo. 
- Pedimos que os brinquedos tenham selo do IMETRO e 
sejam para essa faixa etária (não possuindo peças pequenas 
nem pontiagudas).   
-  Dia 18/02/2021: recepção para pais de novos educandos 
(ingressantes, 1ª matrícula), às 16h 30min., no auditório da 
escola.  
- Dia 19/02/2021: recepção para pais de educandos 
rematriculados (já pertencentes à escola), às 16h30min, no 
auditório da escola.  
 
- A entrega de materiais deverá ocorrer no dia da reunião e 
para a educadora da turma. 
 
- Dia 22/02/2021: início das atividades para todos os 
educandos, adaptação. 
 

Você encontra nossos uniformes em: 
A&A – Floriano Peixoto, nº 1839 – Centro - Fone: 
3029.0189 
Cia dos Uniformes – Presidente Vargas, nº 1731 – 
Centro Fone: 3015.1599 



 
 
 

 
Educação Infantil 

Relação de Materiais Escolares/2021 
Maternal III  

 
 

01 Tela para pintura (30x30). 01 Camiseta usada, tamanho P adulto. 
01 Brinquedo  (Kit fazendinha, kit panelinha, carrinhos, bonecas). 01 Rolo de fita durex larga transparente. 
02 Potes (500g) de massa de modelar (Soft). 01 Livro infantil de acordo com faixa etária. 
01 Caixa de cola colorida. 02 Fotos atualizadas da criança (7x10). 
01 Caixa de lápis de cor jumbo – 12 cores. 01 Jogo pedagógico (blocos lógicos, quebra-cabeça...) 
01 Cola tek bond (para suporte nas atividades, manuseio adulto). 01 caixa de sapato encapada (para deixar na escola)  
01 Fita dupla face. 01 Conjunto de números de E.V.A.. 
02 Folhas de E.V.A. (duas lisas e outra com brilho). 01 Metros de papel contact transparente. 
01 Toalha para lanche tamanho 20x30. (com identificação 
permanente). 

Tecido estampado algodão 

02 Blocos (100fl.) de papel A3 180g. (Um branco e um colorido). 
02 Conjunto de letras de E.V.A (alfabeto móvel). 01 Rolo de fita crepe larga marrom. 
01 pacote de palito de picolé. 01 Pincel nº 16. 
25 Folhas de papel sulfite A4 branco. 01 Pacote pequeno de pupurina  
01 Pacote de papel sulfite A4 colorido. 01 Saco de balões coloridos. 
02 Caixas de giz de cera – 12 cores. 01 Tubo de cola glitter. 
02 Caixa de tinta guache (6 cores) 01 Lixas pretas. 
01 Esponja (de banho ou louça) para pintura. 01 Pacote de folha (criativo colorido – 8 cores). 
01 Pacotes de lantejoulas grandes. 01 Metro de tecido algodão cru. 
01 Tinta acrílica para tela. 01 Metros TNT. 
01 Tubo grande de cola branca. 02 Folhas de papel celofane. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Materiais que precisam estar diariamente na mochila: 
- Agenda escolar com dados atualizados. 
- Lanche em recipientes identificados. 
- Toalha para o lanche e higiene. 
- Garrafinha com bico para água. 
- Uma troca de roupa completa. 
- Toalhas umedecidas. 
- Lenços de papel. 
- Pomada contra assadura. 
- Repelente de insetos. 
- Protetor solar.  
 

Observações: 
- Identificar, com o nome, todo o material do educando. Os 
brinquedos devem ser identificados peça a peça para a 
possível devolução. 
- O uso do uniforme escolar é diário e obrigatório desde o 
primeiro dia de aula. 
- Em caso de necessidade, algum material extra poderá ser 
solicitado ao longo do ano letivo. 
- Pedimos que os brinquedos tenham selo do IMETRO e 
sejam para essa faixa etária (não possuindo peças pequenas 
nem pontiagudas).   
- Dia 18/02/2021: recepção para pais de novos educandos 
(ingressantes, 1ª matrícula), às 16h 30min., no auditório da 
escola.  
- Dia 19/02/2021: recepção para pais de educandos 
rematriculados (já pertencentes à escola), às 16h30min, no 
auditório da escola.  
- A entrega de materiais deverá ocorrer no dia da reunião e 
para a educadora da turma. 
 
- Dia 22/02/2021: início das atividades para todos os 
educandos, adaptação. 
 
 

Você encontra nossos uniformes em: 
A&A – Floriano Peixoto, nº 1839 – Centro - Fone: 
3029.0189 
Cia dos Uniformes – Presidente Vargas, nº 1731 – 
Centro Fone: 3015.1599 



 
 

Educação Infantil 
Relação de Materiais Escolares/2021 

Nível I 
 

01 Apontador duplo (grosso e fino), com depósito. 01 Camiseta usada, tamanho P adulto. 
01 Brinquedo  (carrinho, bonecas, panelinhas, animais 
emborrachados) 

01 Livro infantil de acordo com a faixa etária. 

01 Foto atualizada a criança (3x4). 01 Jogo pedagógico (blocos lógicos, quebra-cabeça, memória...) 
01 Caixa de lápis de cor jumbo – 12 cores. 01 Conjunto de hidrocor – 12 cores. 
01 Lápis preto nº 02. 01 Conjunto de números (pequenos) de E.V.A.. 
01 Cola tek bond (para suporte nas atividades, manuseio adulto). 01 Toalha para lanche tamanho 20x30. (com identificação 

permanente). 
02 Folhas de E.V.A. (uma lisa e colorida, uma com brilho e outra 
atoalhada). 

 ½ Metro de tecido algodão estampado. 

01 Caneta retroprojetor. 02 Potes (500g) de massa de modelar (Soft), cores: 
01 Tesoura escolar de ponta arredondada. 02 Pinceis nº 14 e nº 0. 
01 Pacote de folha (criativo colorido – 8 cores).  01 Caderno grande de desenho, com espiral e capa dura.  
02 Blocos (50fl.) de papel A3 180g. (Um branco e um colorido). 02 Potes vazios de sorvete (2l) com tampa. 
01 Tinta guache, 500ml. 01 Lixa preta. 
01 Caixa de giz de cera – 12 cores. 01 Tubo grande de cola branca. 
02 Conjuntos de letras de E.V.A (alfabeto móvel, tamanho pequeno). 01 Caixa de sapato encapada. 
03 Refis de cola quente para pistola pequena. 01 Borracha branca e macia. 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Materiais que precisam estar diariamente na mochila: 
- Agenda escolar com dados atualizados. 
- Lanche em recipientes identificados. 
- Toalha para o lanche e higiene. 
- Garrafinha com bico para água. 
- Uma troca de roupa completa. 
- Toalhas umedecidas. 
- Lenços de papel. 
- Repelente de insetos. 
- Protetor solar.  
 

Observações: 
- Identificar, com o nome, todo o material do educando. 
Os brinquedos devem ser identificados peça a peça para a 
possível devolução. 
- O uso do uniforme escolar é diário e obrigatório desde o 
primeiro dia de aula. 
- Em caso de necessidade, algum material extra poderá ser 
solicitado ao longo do ano letivo. 
- Pedimos que os brinquedos tenham selo do IMETRO e 
sejam para essa faixa etária (não possuindo peças 
pequenas nem pontiagudas).   
- Dia 18/02/2021: recepção para pais de novos educandos 
(ingressantes, 1ª matrícula), às 16h 30min., no auditório 
da escola.  
- Dia 19/02/2021: recepção para pais de educandos 
rematriculados (já pertencentes à escola), às 16h30min, 
no auditório da escola.  
- A entrega de materiais deverá ocorrer no dia da reunião 
e para a educadora da turma. 
 
- Dia 22/02/2021: início das atividades para todos os 
educandos, adaptação. 
 

Você encontra nossos uniformes em: 
A&A – Floriano Peixoto, nº 1839 – Centro - Fone: 
3029.0189 
Cia dos Uniformes – Presidente Vargas, nº 1731 – 
Centro Fone: 3015.1599 

Material de inglês: 
Nível 1 - Kit Evolution Educação Infantil Take Off 2 
FTD – Nova Edição 



Educação Infan�l 
Relação de Materiais Escolares/2021 

Nível II   
 
 
 
 
 

01 Apontador, com depósito (no estojo). 01 Borracha branca e macia (no estojo). 
01 Brinquedo  (carrinho, bonecas, panelinhas, animais 
emborrachados..) 

01 Livro infan�l da faixa etária. 

01 Saco de balões coloridos. 01 Pacote pequeno de purpurina 
01 Caixa de lápis de cor fino – 12 cores. 01 Conjunto de hidrocor – 12 cores. 
03 Folhas de E.V.A. (uma lisa e colorida, uma com brilho e uma 
atoalhada). 

01 Conjunto de letras de E.V.A com 100 unidades (alfabeto 
móvel, tamanho pequeno). 

01 Cola tek bond (para suporte nas a�vidades, manuseio adulto). 01 Pacote de folha (cria�vo colorido – 8 cores). 
01 Toalha para lanche tamanho 20x30. (com iden�ficação 
permanente). 

01 Jogo pedagógico (blocos lógicos, quebra-cabeça, memória...) 

01 Tesoura escolar de ponta arredondada. 01 Caneta retroprojetor.  
01 Pacote de folha para desenho A4 (dura). 02 Lápis preto nº 02 (no estojo). 
01 Estojo com duas divisórias. 01 Pote (500g) de massa de modelar (So�). 
02 Refis de cola quente para pistola pequena. 02 Pinceis nº 14 e nº 0. 
01 Tela para pintura (30x30). 01 Tinta acrílica para tela. 
01 Pacote de papel sulfite A4 branco. 01 Folhas de papel celofane. 
01 Pacote de papel sulfite A4 colorido. 01 Tubo de cola gli�er. 
02 Blocos (100fl.) de papel A3 180g. (Um branco e um colorido). 01 Lixa preta. 
01 Caderno de desenho grande, com espiral e capa dura. 01 Rolo de fita crepe larga marrom. 
01 Tinta guache, 500ml. 01 Metro de TNT. 
01 Caixa de giz de cera – 12 cores.  ½ Metro de tecido estampado. 
01 Pacote de algodão. 1 Metro de tecido algodão cru.  
01 Fita larga transparente. 01 Tubo grande de cola branca (sugestão: Tenaz). 
1/2 Metro de papel contact transparente.  

 
 
 
 
 
 
 

Materiais que precisam estar diariamente na mochila: 
- Agenda escolar com dados atualizados. 
- Lanche em recipientes iden�ficados. 
- Toalha para o lanche e higiene. 
- Garrafinha com bico para água. 
- Uma troca de roupa completa. 
- Toalhas umedecidas. 
- Lenços de papel. 
- Repelente de insetos. 
- Protetor solar.  
- Estojo com o material escolar. 

Observações: 
- Iden�ficar, com o nome, todo o material do educando. 
Os brinquedos devem ser iden�ficados peça a peça para a 
possível devolução. 
- O uso do uniforme escolar é diário e obrigatório desde o 
primeiro dia de aula. 
- Em caso de necessidade, algum material extra poderá ser 
solicitado ao longo do ano le�vo. 
- Pedimos que os brinquedos tenham selo do IMETRO e 
sejam para essa faixa etária (não possuindo peças 
pequenas nem pon�agudas).   
- Dia 18/02/2021: recepção para pais de novos 
educandos (ingressantes, 1ª matrícula), às 16h 30min., no 
auditório da escola.  
- Dia 19/02/2021: recepção para pais de educandos 
rematriculados (já pertencentes à escola), às 16h30min, 
no auditório da escola.  
- A entrega de materiais deverá ocorrer no dia da reunião 
e para a educadora da turma. 
 
- Dia 22/02/2021: início das a�vidades para todos os 
educandos, adaptação. 
 

Você encontra nossos uniformes em: 
A&A – Floriano Peixoto, nº 1839 – Centro - Fone: 3029.0189 
Cia dos Uniformes – Presidente Vargas, nº 1731 – Centro 
Fone: 3015.1599 

Material de inglês: 
Nível 1 - Kit Evolu�on Educação Infan�l Take Off 3 
FTD – Nova Edição 
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