
 

LISTA DE MATERIAIS 2022 – INFANTIL 5 

MATERIAL DIÁRIO (MANTER NA BOLSA DA CRIANÇA): 

▪ 01 garrafinha para água 

▪ Trocas de roupa (frio e calor) 

▪ 01 Kit de higiene bucal (nécessaire com toalha de mão, escova e creme dental indicado para a idade da 

criança) 

▪ 01 repelente  

▪ 01 estojo grande 

▪ 01 apontador com depósito 

▪ 01 caixa de lápis de cor com 24 cores 

▪ 04 lápis grafite 

▪ 02 borrachas (branca e macia) 

▪ 01 régua de 30 cm (sem ser flexível) 

▪ 01 tesoura sem ponta 

▪ 01 cola bastão 

▪ 02 tubos de cola líquida 90gr 

 

MATERIAL INDIVIDUAL (PERMANECERÃO NA ESCOLA): 

▪ 01 caderno brochura capa dura sem desenho com 100 folhas (verde) grande 

▪ 01 pincel chato nº10 

▪ 01 pasta A4 polionda de 6cm, com elástico (verde) para atividades em sala de aula 

▪ 01 pasta A4 polionda de 2cm, com elástico (verde) para atividades de inglês 

▪ 01 pasta A4 polionda de 2cm, com elástico (verde) para tarefas de casa 

▪ 01 camiseta da mamãe/papai para atividades com pintura (com nome na etiqueta) 

▪ 01 brinquedo ou jogo pedagógico de acordo com a faixa etária do aluno 

▪ 04 livros de literatura em caixa alta de acordo com a faixa etária do aluno (1 por bimestre/projeto) 

▪ 02 massinhas de modelar com 12 cores 

 

SOMENTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NO INTEGRAL (CONTRA-TURNO): 

▪ 01 caderno brochura capa dura / grande / verde - 50 folhas 

▪ 01 pasta A4 polionda de 2cm, com elástico (verde)  

 

MATERIAL SEMANAL (SOMENTE PARA OS ALUNOS QUE OPTAREM POR DORMIR): 

▪ 01 jogo de lençol para berço com elástico* 

▪ 01 travesseiro pequeno com fronha* 

* Itens semanais que serão trazidos na segunda-feira e devolvidos na sexta-feira para higienização.  

 

TODOS OS PERTENCES ACIMA DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS COM O NOME DA CRIANÇA. OS 

COPOS DEVEM SER HIGIENIZADOS EM CASA DIARIAMENTE E NÃO PODERÃO PERMANECER NA 

ESCOLA. 

 
 

OBSERVAÇÕES: 

 

✓ Os materiais de uso individual deverão estar todos identificados com o nome da criança; 

✓ O uso do uniforme é obrigatório em todas as séries. Pontos de venda: Demorgan e Casa dos 

Uniformes 

 

O uso de todos os materiais está devidamente especificado no planejamento anual de cada 

componente curricular, que pode ser verificado junto à Coordenação Pedagógica. 
 

 



 

LISTA DE MATERIAIS 2022 – INFANTIL 4 

MATERIAL DIÁRIO (MANTER NA BOLSA DA CRIANÇA): 

▪ 01 garrafinha para água 

▪ Trocas de roupa (frio e calor) 

▪ 01 Kit de higiene bucal (nécessaire com toalha de mão, escova e creme dental indicado para a idade da 

criança) 

▪ 01 repelente 

▪ 01 estojo grande 

▪ 01 apontador com depósito 

▪ 01 caixa de lápis de cor com 12 cores 

▪ 02 lápis grafite 

▪ 01 borracha (branca e macia) 

▪ 01 tesoura sem ponta 

▪ 01 tubo de cola bastão 

▪ 02 tubos de cola líquida 90gr 

 

MATERIAL INDIVIDUAL (PERMANECERÃO NA ESCOLA): 

▪ 01 caderno brochura capa dura sem desenho com 50 folhas (vermelho) grande 

▪ 01 caderno brochura capa dura sem desenho com 50 folhas (vermelho) grande / para aulas de inglês 

▪ 01 caderno de desenho com 50 folhas (capa de preferência do aluno) 

▪ 01 pincel chato nº10 

▪ 01 pasta A4 polionda de 6cm, com elástico (vermelha) para atividades em sala 

▪ 01 pasta A4 polionda de 2cm, com elástico (vermelha) para atividades de inglês 

▪ 01 pasta A4 polionda de 2cm, com elástico (vermelha) para tarefas de casa 

▪ 01 camiseta da mamãe/papai para atividades com pintura (com nome na etiqueta) 

▪ 01 brinquedo ou jogo pedagógico de acordo com a faixa etária do aluno 

▪ 04 livros de literatura em caixa alta de acordo com a faixa etária do aluno (1 por bimestre) 

▪ 02 massinhas de modelar com 12 cores 

 

SOMENTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NO INTEGRAL (CONTRA-TURNO): 

▪ 01 caderno brochura capa dura / grande / vermelho - 50 folhas 

▪ 01 pasta A4 polionda de 2cm, com elástico (vermelho)  

 

MATERIAL SEMANAL (SOMENTE PARA OS ALUNOS QUE OPTAREM POR DORMIR): 

▪ 01 jogo de lençol para berço com elástico* 

▪ 01 travesseiro pequeno com fronha* 

* Itens semanais que serão trazidos na segunda-feira e devolvidos na sexta-feira para higienização.  

 

TODOS OS PERTENCES ACIMA DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS COM O NOME DA CRIANÇA. OS 

COPOS DEVEM SER HIGIENIZADOS EM CASA DIARIAMENTE E NÃO PODERÃO PERMANECER NA 

ESCOLA. 

 
 

OBSERVAÇÕES: 

 

✓ Os materiais de uso individual deverão estar todos identificados com o nome da criança; 

✓ O uso do uniforme é obrigatório em todas as séries. Pontos de venda: Demorgan e Casa dos 

Uniformes 

 

O uso de todos os materiais está devidamente especificado no planejamento anual de cada 

componente curricular, que pode ser verificado junto à Coordenação Pedagógica. 
 

 



 

LISTA DE MATERIAIS 2022 – INFANTIL 3 

 

MATERIAL DIÁRIO (MANTER NA BOLSA DA CRIANÇA): 

▪ 01 garrafinha para água 

▪ Trocas de roupa (frio e calor) 

▪ 01 Kit de higiene bucal (nécessaire com toalha de mão, escova e creme dental indicado para a idade da 

criança) 

▪ 01 repelente 

▪ 01 estojo grande 

▪ 01 apontador para lápis jumbo com depósito 

▪ 01 caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores 

▪ 02 lápis jumbo grafite 

▪ 01 borracha (branca e macia) 

▪ 01 tesoura sem ponta 

▪ 01 tubo de cola bastão 

▪ 01 tubo de cola branca líquida 

MATERIAL INDIVIDUAL (PERMANECERÃO NA ESCOLA): 

▪ 01 caderno de desenho meia pauta com 50 folhas (capa de preferência do aluno) 

▪ 01 caderno de linguagem capa dura grande (azul) de 50 folhas para as aulas de inglês 

▪ 01 camiseta da mamãe/papai para atividades com pintura (com nome na etiqueta) 

▪ 01 pincel chato nº10 

▪ 01 pasta A4 polionda de 6cm, com elástico (azul) para atividades em sala 

▪ 01 pasta A4 polionda de 2cm, com elástico (azul) para tarefas de inglês 

▪ 01 pasta A4 polionda de 2cm, com elástico (azul) para tarefa de casa 

▪ 01 bobina de saco plástico picotado (20x35cm) para colocar roupas sujas/usadas e trocas de calçados 

▪ 01 brinquedo ou jogo pedagógico de acordo com a faixa etária do aluno 

▪ 02 livros de literatura em caixa alta de acordo com a faixa etária do aluno 

▪ 02 massinhas de modelar com 12 cores 

 

MATERIAL SEMANAL (SOMENTE PARA OS ALUNOS QUE OPTAREM POR DORMIR): 

▪ 01 jogo de lençol para berço com elástico* 

▪ 01 travesseiro pequeno com fronha* 

* Itens semanais que serão trazidos na segunda-feira e devolvidos na sexta-feira para higienização.  

 

TODOS OS PERTENCES ACIMA DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS COM O NOME DA CRIANÇA. OS 

COPOS DEVEM SER HIGIENIZADOS EM CASA DIARIAMENTE E NÃO PODERÃO PERMANECER NA 

ESCOLA. 

 
 

OBSERVAÇÕES: 

 

✓ Os materiais de uso individual deverão estar todos identificados com o nome da criança; 

✓ O uso do uniforme é obrigatório em todas as séries. Pontos de venda: Demorgan e Casa dos 

Uniformes 

 

O uso de todos os materiais está devidamente especificado no planejamento anual de cada 

componente curricular, que pode ser verificado junto à Coordenação Pedagógica. 
 

 

 

 



 

LISTA DE MATERIAIS 2022 – INFANTIL 2 

 

MATERIAL DIÁRIO (MANTER NA BOLSA DA CRIANÇA): 

▪ 01 garrafinha para água 

▪ 01 mamadeira ou copo para leite/suco 

▪ Trocas de roupa (frio e calor) 

▪ 01 Kit de higiene bucal (nécessaire com toalha de mão, escova e creme dental indicado para a idade da 

criança) 

▪ 01 repelente 

▪ Fraldas descartáveis  

▪ Lenço umedecido 

▪ Pomada para prevenção de assaduras 

MATERIAL INDIVIDUAL (PERMANECERÃO NA ESCOLA): 

▪ 01 camiseta da mamãe/papai para atividades com pintura (com nome na etiqueta) 

▪ 01 pincel tipo brocha (pequeno) 

▪ 01 pasta A4 polionda de 6cm, com elástico (amarela) para atividades em sala 

▪ 01 bobina de saco plástico picotado (20x35cm) para colocar roupas sujas/usadas e trocas de calçados 

▪ 01 caixa de luvas de látex para as trocas 

▪ 01 brinquedo pedagógico de acordo com a faixa etária do aluno 

▪ 02 livros de literatura (emborrachado ou pano) para o projeto literário da turma 

▪ 02 massinhas de modelar com 12 cores 

 

MATERIAL SEMANAL (SOMENTE PARA OS ALUNOS QUE OPTAREM POR DORMIR): 

▪ 01 jogo de lençol para berço com elástico* 

▪ 01 travesseiro pequeno com fronha* 

* Itens semanais que serão trazidos na segunda-feira e devolvidos na sexta-feira para higienização.  

 

TODOS OS PERTENCES ACIMA DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS COM O NOME DA CRIANÇA. OS 

COPOS DEVEM SER HIGIENIZADOS EM CASA DIARIAMENTE E NÃO PODERÃO PERMANECER NA 

ESCOLA. 

 
 

OBSERVAÇÕES: 

 

✓ Os materiais de uso individual deverão estar todos identificados com o nome da criança; 

✓ O uso do uniforme é obrigatório em todas as séries. Pontos de venda: Demorgan e Casa dos 

Uniformes 

 

O uso de todos os materiais está devidamente especificado no planejamento anual de cada 

componente curricular, que pode ser verificado junto à Coordenação Pedagógica. 
 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE MATERIAIS 2022 – 1º ANO 

MATERIAL DIÁRIO (MANTER NA BOLSA DA CRIANÇA): 
▪ 01 garrafinha para água 
▪ 01 Kit de higiene bucal (nécessaire com 

toalha de mão, escova e creme dental 
indicado para a idade da criança) 

▪ 01 repelente  
▪ 01 estojo grande 
▪ 01 apontador com depósito 

▪ 01 caixa de lápis de cor com 24 cores 
▪ 02 lápis grafite 
▪ 02 borrachas (branca e macia) 
▪ 01 régua de 30 cm (sem ser flexível) 
▪ 01 tesoura sem ponta 
▪ 01 cola bastão 
▪ 02 tubos de cola líquida 90gr 

 
MATERIAL INDIVIDUAL (PERMANECERÃO NA ESCOLA): 

▪ 01 caderno brochura / capa dura / grande / sem desenho / com 100 folhas (vermelho)  
▪ 01 caderno brochura / capa dura / grande / sem desenho / com 100 folhas (azul)  
▪ 01 caderno brochura / capa dura / grande / capa preferência do aluno / com 50 folhas  
▪ 01 pasta catálogo A4 / preta / com 50 plásticos  
▪ 01 pincel chato nº10 
▪ 01 camiseta da mamãe/papai para atividades com pintura (com nome na etiqueta) 
▪ 01 brinquedo ou jogo pedagógico de acordo com a faixa etária do aluno 
▪ 01 massinha de modelar com 12 cores 
▪ 01 pasta A4 polionda de 2cm, com elástico (azul) 
▪ 01 pasta A4 polionda de 6cm, com elástico (vermelha) 
▪ 04 livros de literatura em letra caixa alta, de acordo com a faixa etária do aluno (1 livro por 

bimestre/projeto): 
- Dar preferência por livros das Coleções Infantis: 
Estrelinhas 1, 2 e 3 – Sônia Junqueira 
Gato e Rato – Mary França 
Pingos - Mary França e Eliardo França 
 
- Dar preferências para títulos infantis dos autores: Ruth Rocha, Eva Furnari, Ana Maria 
Machado, Cecília Meireles, Sylvia Orthof, Tatiane Belinky e Elias José. 
 

SOMENTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NO INTEGRAL (CONTRA-TURNO): 
▪ 01 caderno brochura capa dura grande sem desenho - 100 folhas (azul) para o bilíngue 
▪ 01 caderno brochura capa dura grande sem desenho - 100 folhas (vermelho) 
▪ 01 pasta A4 polionda de 2cm, com elástico (azul)  
▪ 01 pasta A4 polionda de 2cm, com elástico (vermelho)  

 
TODOS OS PERTENCES ACIMA DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS COM O NOME DA CRIANÇA. OS 

COPOS DEVEM SER HIGIENIZADOS EM CASA DIARIAMENTE E NÃO PODERÃO PERMANECER 

NA ESCOLA. 

 

 
 

OBSERVAÇÕES: 

 

✓ Os materiais de uso individual deverão estar todos identificados com o nome da criança; 

✓ O uso do uniforme é obrigatório em todas as séries. Pontos de venda: Demorgan e Casa dos Uniformes 

 

O uso de todos os materiais está devidamente especificado no planejamento anual de cada componente 

curricular, que pode ser verificado junto à Coordenação Pedagógica. 

 

 

 



 

LISTA DE MATERIAIS 2022 – 2º ANO 

MATERIAL DIÁRIO (MANTER NA BOLSA DA CRIANÇA): 
▪ 01 garrafinha para água 
▪ 01 Kit de higiene bucal (nécessaire com 

toalha de mão, escova e creme dental 
indicado para a idade da criança) 

▪ 01 repelente  
▪ 01 estojo grande 
▪ 01 apontador com depósito 
▪ 01 caixa de lápis de cor com 24 cores 

▪ 02 lápis grafite 
▪ 02 borrachas (branca e macia) 
▪ 01 régua de 30 cm (sem ser flexível) 
▪ 01 tesoura sem ponta 
▪ 01 cola bastão 
▪ 01 tubo de cola líquida 90gr 
▪ 01 caneta marca texto 
▪ 01 flauta doce barroca - Yamaha 

 
MATERIAL INDIVIDUAL (PERMANECERÃO NA ESCOLA): 

▪ 01 caixa de Material Dourado (em madeira) com 111 peças 
▪ 01 caderno de caligrafia / pequeno / capa dura 
▪ 01 caderno quadriculado 10x10mm / grande/ capa dura cor preferência do aluno / 50 folhas 
▪ 01 caderno brochura / capa dura / grande / sem desenho / com 100 folhas (vermelho) 
▪ 01 caderno brochura / capa dura / grande / sem desenho / com 100 folhas (azul) 
▪ 01 caderno brochura / capa dura / grande / sem desenho / com 50 folhas (verde)  
▪ 01 pasta catálogo A4 / preta / com 50 plásticos  
▪ 01 caderno brochura / capa dura / grande / capa preferência do aluno / com 50 folhas  
▪ 01 pincel chato nº10 
▪ 01 camiseta da mamãe/papai para atividades com pintura (com nome na etiqueta) 
▪ 01 brinquedo ou jogo pedagógico de acordo com a faixa etária do aluno 
▪ 01 massinha de modelar com 12 cores 
▪ 01 pasta A4 polionda de 2cm, com elástico (amarelo) 
▪ 01 pasta A4 polionda de 6cm, com elástico (vermelho) 
▪ 04 livros de literatura de acordo com a faixa etária do aluno (1 livro por bimestre/projeto): 

- Dar preferências para títulos infantis dos autores: Ruth Rocha, Eva Furnari, Ana Maria 
Machado, Cecília Meireles, Sylvia Orthof, Tatiane Belinky, Vera Lúcia Dias, Elias José e Pedro 
Bandeira. 
 

SOMENTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NO INTEGRAL (CONTRA-TURNO): 
▪ 01 caderno brochura capa dura grande sem desenho - 100 folhas (azul) para o bilíngue 
▪ 01 caderno brochura capa dura grande sem desenho - 100 folhas (vermelho) 
▪ 01 pasta A4 polionda de 2cm, com elástico (azul)  
▪ 01 pasta A4 polionda de 2cm, com elástico (vermelho)  

 
TODOS OS PERTENCES ACIMA DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS COM O NOME DA CRIANÇA. OS 

COPOS DEVEM SER HIGIENIZADOS EM CASA DIARIAMENTE E NÃO PODERÃO PERMANECER 

NA ESCOLA. 

 
 

OBSERVAÇÕES: 

 

✓ Os materiais de uso individual deverão estar todos identificados com o nome da criança; 

✓ O uso do uniforme é obrigatório em todas as séries. Pontos de venda: Demorgan e Casa dos Uniformes 

 

O uso de todos os materiais está devidamente especificado no planejamento anual de cada componente 

curricular, que pode ser verificado junto à Coordenação Pedagógica. 

 

 

 


