
LISTA DE MATERIAL – INFANTIL 1 (2022)

●1 mochila contendo:
● 02 mudas de uniforme do Colégio; ■
● 01 toalha de banho; ■
● 1 calçado de reserva; ■
● 01 casaco de frio – uniforme do Colégio; ■
● 01 sunga de banho ou maiô do uniforme do Colégio (para

os dias de piscina); ■
● 1 par de meias de reserva; ■
● 04 fraldas descartáveis (diariamente) e/ou calcinhas ou

cuecas, marcadas com o nome (repor sempre que
necessário); ■

● 01 saco plástico para roupa suja;
● 01 agenda escolar fornecida pelo Colégio.

●1 Lancheira contendo: ■
● 01 guardanapo de pano para o lanche; ■

●Material individual para uso diário:
● 01 garrafinha de material firme, para beber água (com

tampa e com nome do aluno); ■
● 01 escova de dente com capa protetora; ■
● 01 tubo de pasta dental; ■
● 04 caixas de lenço de papel; ■
● 01 pente ou escova de cabelo; ■
● 01 sabonete e 1 xampu; ■
● 01 pomada preventiva para assadura; ■
● 01 pote de lenço umedecido; ■
● 01 necessaire para guardar o material de higiene. ■
● 01 avental do uniforme do colégio. ■

●Livros literários:
● Helô vai à escola (autora: Lei-Ly-Nay Paes Leme, editora:

Leme);
● O mundinho de boas atitudes (autora: Ingrid Biesemeyer

Bellinghausen; editora: Difusão Cultural do livro);

●Material pedagógico:
● 2 envelopes - branco tamanho ofício; ■
● 01 pacote de massa de EVA – colorida; ■
● 01 pacote de coleção ecocores – textura visual 2; ■
● 02 tubos de cola branca 90g;
● 02 blocos de papel criativo, tamanho A4;
● 03 potes de massa de modelar 500g  (cores diferentes);
● 01 Bloco de papel para desenho 140g/m2 - 20 folhas

A4 210mm X 297mm;
● 01 caixa de gizão TRIANGULAR; ■
● 01 caixa de giz de chão aprender e brincar 004;
● 01 caixa de cola colorida com glitter;
● 01 tela 20 cm X 30cm;
● 02 esponjas em formato animal;
● 01 pacote de cerâmica fria;
● 01 resma de papel A4.

(*) Qualquer cor
■ Identificar com nome do aluno

OBSERVAÇÕES:
●Solicitamos que todas as peças de uniforme e materiais individuais sejam identificados com o nome do(a) aluno(a).
●Durante o ano letivo, poderá ser solicitado algum material específico que não conste na lista.
●Verificar a data de validade dos materiais.
●A agenda escolar será fornecida gratuitamente pelo colégio.

UNIFORME:
●Malharia Santa Catarina – SCRN 702/703, Bloco E, s/n - Telefone: (61) 3326-3800.
●Malharia Oliveira SCRN 706/707 Bloco F – Telefone: (61) 3447-8673.
ATENÇÃO: O calçado para compor o uniforme deve ser tênis, sapatos sem saltos ou sandálias baixas presas ao tornozelo.
Nas aulas de Educação Física, o uso do tênis é obrigatório.

Sugestão de entrega do material 1º dia de aula


