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EDUCAÇÃO INFANTIL – 2019 
AGENDA PERSONALIZADA DEVERÁ SER ADQUIRIDA NO 

COLÉGIO (única para todos os cursos) 
* 700 fls de papel sulfite  
* 01 pacote de sulfite colorido  
* 01 caixa de lápis de cera JUMBO ( exceto para o Infantil III )  
* 02 potes de massa de modelar  soft 500g (sugestão: Acrilex) 
* 01 tesoura sem ponta (com o nome da criança- (em caso de criança canhota 

comprar tesoura específica) 
* 04 tubos de cola líquida (Infantil III: uma cola deve ficar em casa) 
* 04 tubos de cola PRITT (Infantil III: uma cola deve ficar em casa) 
* O3  DVDs virgens (obrigatoriamente com o nome da criança) 
* 1 estojo de canetões hidrográficos  
* 02 tubos de cola Dimensional Glitter relevo 3D color 
* 01 caixa de cola colorida 
* 01 pacote de palito de sorvete colorido 
* 01 pacote de palito de churrasco 
* 02 pacotes de Eco Cores (textura visual nº 3) 
* 01 Ecotela 30x40 (obrigatoriamente com o nome da criança) 

*      02 pacotes de lantejoulas coloridas 
* 01 folha de lixa grossa 
* 01 rolo de barbante grosso (pequeno) 
* 02 rolos de durex colorido  
* 02 rolos de fita crepe 48mm x 50m  
* 01 pincel nº 18 cabo curto 
* 06 refis de cola quente (fino) 
* 01 pacote de massa branca para modelagem cerâmica fria ( sugestão DAS) 
* 02 folhas de colorset ( cores vivas ) 
* 02 blocos de papel Canson A3 colorido 
* 02 blocos de papel Candon A3 branco  
* 02 blocos de papel Canson A4  
* 1 pacote de bexiga colorida 
* 1 pacote de algodão em bolinha 
* 02 folhas de EVA (tamanho de uma cartolina: 1 lisa e 1 decorada) 
* 02 folhas de EVA com gliter 
* 05 rolos de papel crepom liso: marrom, amarelo, azul, vermelho e verde 
* 02 folhas de papel kraft 
* 2 potes grandes de guache nas cores : vermelho e amarelo 
* 02 metros de TNT azul 
* 01 folha de papel micro ondulado 
* 02 caixas de lenços de papel 
* 01 potinho de lenço umedecido 
* 06 rolos de papel toalha 
* 04 toalhinhas Perfex 
* 01 escova de dentes, 1 pasta de dentes e 1 sabonete –  com o nome da criança 

em estojo ou necessaire para permanecer diariamente na mochila 
* 01 camiseta usada do papai ou da mamãe para pintura – com identificação  
* 01 garrafinha “squeeze” para água – com identificação 

* PARA OS ALUNOS DO INFANTIL II  
4 lápis pretos e 1 borracha – para ficar no Colégio. 
 
ENTREGA DE MATERIAL A PARTIR DE 08/01/2019 
Os materiais didáticos e pedagógicos de uso pessoal deverão estar devidamente 
identificados e prontos para serem utilizados a partir do 1º dia letivo. Lembramos, 
ainda, que é importante incentivar o reuso dos materiais que estejam em boas 
condições. 
AS SACOLAS COM OS MATERIAIS DEVEM CONTER O NOME DO ALUNO(A)NA PARTE 
EXTERNA.   

INÍCIO DO ANO LETIVO: 28/01/2019 
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MATERIAL ESPECÍFICO:  

INFANTIL III 

2019 
 

☺ 01 caderno pequeno de capa dura de 

100fls (capa amarela) encapado com 

plástico transparente grosso 

☺ 01 caderno pequeno de capa dura de 

100fls (capa vermelha) encapado com 

plástico transparente grosso 

☺ 01 caderno pequeno de capa dura de 100 

fls (capa azul) encapado com plástico 

transparente grosso 

☺ 04 lápis pretos nº 2 

☺ 01 estojo 

☺ borracha macia 

☺ Apontador com depósito 

☺ 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

☺ 01 mochila para carregar o material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


