
Lista de Material – 2022
Pré I – Educação Infantil

Livros Literários

Título Autor Editora

Abecedário de aromas
-Cozinhando com
tempero e poesia

ISBN: 9788510065429

César Obeid Editora do Brasil

A sombra do elefante

ISBN:  9786586070392

Nadine Robert e Valéria
Vidali

Editora VR

Um voo sobre as
capitais brasileiras

ISBN:9786580952007

Gisela de Castro Zucca Books

Outros títulos literários serão indicados pelos professores ao longo do ano letivo para atividades em
sala e em casa, e estarão disponíveis gratuitamente na plataforma Árvore de Livros.

Todo material utilizado para o currículo de educação bilíngue ( Inglês e Ciências)  será
disponibilizado gratuitamente pelo colégio aos alunos matriculados.

Material de Uso Individual (uso em sala)
3 pacotes de bloco criativo (8 cores-32 cores) - qualquer marca
2 caixas de hidrocor grosso (12 cores)
1 caixa de lápis de cor



1 caixa de giz de cera
3 lápis grafite grossos triangulares
1 borracha branca macia
1 estojo de caneta de retroprojetor
1 pote de massinha macia grande
1 cola branca pequena
1 cola bastão grossa
1 avental
1 pincel 815-12
1 caixa de pintura a dedo
1 caixa de cola colorida
1 dúzia de botões simples
1 caixa de cotonetes
2 pastas classificadoras com trilho –Tamanho A4 – vermelho e transparente
1 pasta tipo catálogo 40 plásticos – Tamanho A4 – verde
1 caderno de desenho horizontal com espiral – capa dura -96 folhas
1 pasta maleta tamanho A4
2 pacotes de lenço umedecido com nome
2 caixas de lenço de papel

Material para ter na mochila:
1 nécessaire com 1 escova, 1 pasta de dente e escova de cabelo
1 copo plástico ou garrafinha
3 máscaras de proteção respiratórias
1 muda de uniforme (short, camiseta, cueca ou calcinha)
1 toalha de banho (para os dias de piscina)
1 sunga ou maiô (para os dias de piscina)
1 par de chinelos (para os dias de piscina)
1 jaleco branco para as aulas nos laboratório

A reposição desse material será solicitada pela professora ao longo do ano letivo.
Agenda:

02/02 - Reunião de Pais
03/02 - Dia em Família (1°  dia de aula com 2 horas de atividades com os pais).

Observações:
● Em função de adotarmos diferentes materiais didáticos digitais, é necessário que o

estudante tenha um dispositivo móvel para acesso (tablet, notebook ou outro). Na
Educação Infantil esta utilização acontecerá somente em casa.

● Todo material deverá estar devidamente etiquetado com nome completo do
estudante e seu respectivo ano letivo.



● O uso do uniforme completo é obrigatório para os dias de aula e atividades
extraclasse. Deverá ser adquirido no bazar localizado no Colégio.

● É obrigatório o uso do jaleco branco nas aulas de laboratório.
● De acordo com o desenvolvimento de cada projeto escolar, outros materiais poderão

ser solicitados ao longo do ano.


