
 

 

 

 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2020 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ II 

Início das aulas – 06/02 (5ª feira) 
Reunião de Pais- 03/02 (2ª feira) 9h Alunos novos / 13h Alunos antigos 
Entrega do material até 14/02 (6ª feira) 
OBS.: Os itens com indicação de marca do produto trazem sugestões pela reconhecida qualidade.
 
MATERIAIS DIVERSOS  
01 agenda escolar 2020 (padronizada, a ser fornecida 
pela escola) 
01 pasta escolar com alça (adquirida na secretaria da 
escola) 
01 caderninho pautado 1/4 (para ser usado até a 
chegada das agendas)  
08 lápis grafite preto HB nº 2  
03 apontadores com depósito   
03 borrachas brancas – marca Carbex ou Mercur (macia) 
01 estojo de lápis de cor com 24cores   
02 estojos de hidrográficas ponta fina com 12 cores     
03 canetas permanentes de tinta preta - marca ACRILEX 
01 estojo duplo grande vazio  
03 potes de massa de modelar – marca SOFT (grande) 

01 caixa de giz de cera 12 cores 
02 metros de contact incolor – marca Vini-Tac 
04 frascos de cola branca líquida 90g – marca                                                                       
Polar/Cascolar  
01 caixa de cola colorida  
02 potes de tinta guache grandes – amarelo e vermelho 
01 tesoura escolar MUNDIAL, sem ponta - gravado o 
nome do (a) aluno (a)  
09 pastas de carrinho vermelhas – marca YES 
250 sacos plásticos com furos – marca Mercur  
02 pacotes de bolas de gás, cor única, redondas c/50 nº 9 
– marca Art Latex  
08 placas de EVA – cores variadas  
02 placas de EVA - brilhosas 
10 bastões finos de cola quente  
01 rolo de fita dupla face – marca Scotch 3M  
03 cartelas de adesivos pequenos (motivo infantil)  
01 jogo didático de madeira de boa qualidade 
01 rolo de fita crepe – marca Scotch 3M  
01 pacote de palito de picolé colorido 
01 pacote de palito de churrasco de madeira 
02 pacotes de saco de celofane transparente liso (1  
tamanho 15cm X 21cm e 1 tamanho 25cm X 37cm) 

01 pacote de pregadores de roupa com 12- (de madeira) 
02 pacotes de papel de bala (1verde, 1 outra cor) 
02 pacotes de penas grandes (coloridas)  
01 pincel redondo nº 12 
12 botões de roupa, coloridos, modelos variados e  
pequenos  
02 metros de TNT nas cores (laranja e branco) 

01 vidro de gliter 

01 pacote de paetê de estrelinha   
01 vidro de lantejoula  
01 cola 3D brilhosa 
01 rolo de barbante colorido 
01 rolo de lástex 
01 esponja (para a aula de artes) 
01 tela 15x15 
02 rolos de fita cetim (qualquer cor) nº 2 
02 pilot de quadro branco 
01 crachá jacaré 
01 balde de praia com pá 

02 metros de feltro – (branco) 
02 durex coloridos 
01 durex fantasia 
01 lixa d’água 
01 pinturinha de rosto 
 
 

 
01 rolo de lã 
01 caixa de alfinete de costura nº29 
01 cartela de etiquetas redondas – sugerido Pimaco  
02 pacotes de pena grande – colorida 

01 pacote de pregador de roupa de madeira com 12 

unidades 

PAPÉIS  
04 pacotes de papel “Colorset Cartão Colorido" 
(multiuso) tamanho A4 
01 pacote de papel “Colorset Cartão Colorido" (multiuso) 
tamanho A3 120/m² 
05 folhas de papel 40K brancas 
08 folhas de papel 40K cores variadas        
02 folhas de papel silhueta acetinado 
02 rolos de papel crepom – cores diferentes  
03 folhas de cartolina laminada sendo 1 vermelha, 1 
dourada, 1 verde  
02 pacotes de papel chamequinho A4 – rosa e amarelo  
02 folhas de papel pardo  
01 folha de papel celofane  
 MATERIAL DE HIGIENE  
01 sabonete líquido infantil 
01 escova de dente infantil 
01 creme dental infantil 
01 caixa de lenços de papel   
01 caixa de lenço umedecido  
01 “nécessaire” plástica para guardar material de higiene  

 O estojo de higiene deverá permanecer na 
mochila. 

01 pente para cabelo  
03 pacotes de copos descartáveis com 100 unidades 
cada um (200ml)  
01 copo plástico (não descartável para uso durante o ano 
marcado com o nome do aluno)  
01 toalhinha de mão com o nome do aluno gravado      
02 pacotes de papel toalha  
01 bobina de sacos plásticos transparentes  
01 blusa de malha branca - tamanho P de adulto – 
gravado o nome do aluno   
 
Livros Didáticos 
PROJETO ÁPIS – Autores Dante e Noemy 
Matemática 3 
Natureza e Sociedade 3 
Linguagens 3 
Ed. Ática  
Livro Paradidático  
01 livro de história infantil de acordo com a faixa etária 
da criança, em anexo a lista de material.  
OBS.:  
1 - Todo material deverá ser entregue à professora na 
1ª semana de aula.  
2 - Todo material deverá ser marcado com o nome do 
aluno, inclusive toalhas, guardanapos de tecido e 
uniforme. 
3 - O material de higiene deverá vir dentro de um saco 
plástico e etiquetado com o nome do aluno. 
4  - Manter na mochila 1 short, 1 camiseta e calcinha ou 
cueca.  
5 - Só aceitaremos o material com todos os itens 
pedidos na lista.  
6 - Só coloquem o nome nos livros e encapem após o 
visto das professoras 

  

CENTRO EDUCACIONAL SANTA TEREZINHA / COLÉGIO AIDA VIEIRA 



 

 

 

 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2020 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ I 

Início das aulas – 06/02 (5ª feira) 
Reunião de Pais- 03/02 (2ª feira) 9h Alunos novos / 13h Alunos antigos  
Entrega do material até 14/02 (6ª feira)                                                                                                                                              
OBS.: Os itens com indicação de marca do produto trazem sugestões pela reconhecida qualidade.  

  

MATERIAIS DIVERSOS  

01 agenda escolar 2020 (padronizada, a ser fornecida 

pela escola) 

01 pasta escolar com alça (adquirida na secretaria da 
escola) 
01 caderninho pautado 1/4 (para ser usado até a 

chegada das agendas)  

05 lápis grafite preto HB nº 2   

03 apontador com depósito 

01 caixa de lápis de cor – 12 cores    

01 estojo de giz de cera grosso com 12 cores   

02 estojos de canetas hidrográficas com 12 cores ponta 

fina 

02 canetas permanente com tinta preta - marca ACRILEX   

10 bastões finos de cola quente 

03 borrachas branca – marca Carbex ou Mercur   

01 tesoura escolar MUNDIAL sem ponta-GRAVAR o 

nome do aluno 

03 frascos de cola branca 90g – marca Polar /Cascolar  

02 frascos de cola 3D color – Cores variadas – marca 

Acrilex 

01 frasco de cola 3D color com glitter – marca Acrilex 

09 pastas de carrinho verdes - marca YES  

03 potes de massa de modelar – marca SOFT (grande) 

250 sacos plásticos com furos – marca Mercur  

01 pincel trincha nº 12 – marca Tigre  

02 pacotes de bolas de gás redondas c/50 unidades nº09 

– cor única - marca Art Latex  

08 placas EVA – cores variadas 

02 placas EVA - brilhosa  

03 cartelas pequenas com adesivos (motivos infantis) 

02 rolos de fita adesiva transparente larga de  

empacotamento - 45mm x 50m – marca Scotch 3M 

01 rolo de fita crepe - marca Scotch 3M 

01 rolo de fita dupla face- marca Scotch 3M  

02 rolos de durex colorido  

01 rolo de durex fantasia 

02 metros de contact incolor   

12 botões tamanhos e modelos variados 

02 pacotes de penas grandes coloridas 

02 metros de TNT nas cores (vermelho e verde) 

02 pacotes de saco de celofane transparente liso (1  

tamanho 10cm X 15cm e 1 tamanho 20cm X 29cm) 

01 crachá “jacaré” 

01 pacote forminha de doce – cor viva 

01 pacote de palito de picolé colorido 

01 balde de praia com pá 

02 pilot de quadro branco 

01 rolo de fita de cetim nº 01 (qualquer cor) 

01 pacote de pregador de roupas c/12(de madeira) 

03 potes de tinta guache grande (branco, preto e 

marrom) 

01 metro de feltro – (qualquer cor) 
01 tela 15x15 
01 jogo de montar de madeira de boa qualidade 
01 pacote de palito de churrasco de madeira 
01 pinturinha de rosto 
01 pacote de paetê 
01 caixa de alfinete de costura nº29 
 

 

 

 

PAPÉIS  

05 folhas de papel 40 k (brancas)  

08 folhas de papel 40 k (cores diferentes)  

02 folhas de papel crepom (cores diferentes)         

02 pacotes de chamequinho A4 – Azul e branco 

04 pacotes de papel “Colorset Cartão Colorido" 
(multiuso) tamanho A4 
01 pacote de papel “Colorset Cartão Colorido" (multiuso) 
tamanho A3 120/m² 
02 folhas de papel pardo 

01 pacote de papel de bala – verde e 1 colorido 

 

MATERIAL DE HIGIENE  

01 sabonete líquido infantil  

01 escova de dente infantil  

01 creme dental infantil  

01 toalhinha de mão com  o nome da criança bordado 

02 pacotes de papel toalha  

02 pacotes de lenço umedecido 

02 pacotes de copos descartáveis com 100 unidades 

cada um (200ml)  

01 pacote de lenço de papel  

01 bobina de sacos plásticos transparentes (comprar em 

lojas de materiais descartáveis)  

01 “nécessaire” plástica p/ guardar material de higiene  

01 copo plástico não descartável para uso durante o ano, 

com o nome do aluno (sem tampa e sem canudo)  

01 blusa de malha, branca  

(tamanho P de adulto – gravar o 

nome do aluno) 

  

LIVROS DIDÁTICOS    

PROJETO ÁPIS – Autores Dante e Noemy 
Matemática 2 
Natureza e Sociedade 2 
Linguagens 2 
Ed. Ática  
 
Livro Paradidático   

01 livro de história infantil de acordo com a faixa etária 
da criança, em anexo a lista de material.  
 

OBS.:  

1 - Todo material deverá ser entregue à professora na   
       1ª semana de aula.  
2 - Todo material deverá ser marcado com o nome do  
      aluno, inclusive toalhas, guardanapos de tecido e    
      peças do uniforme diário.  
3 - O material de higiene deverá vir dentro de um saco 
plástico e etiquetado com o nome do aluno.  
4 - Manter na mochila 1 short, 1 camiseta e calcinha ou 
cueca.  
5 - Só aceitaremos o material com todos os itens 
      pedidos na lista.  
6 – Só coloquem o nome nos livros e encapem após o  
        visto das professoras.  

CENTRO EDUCACIONAL SANTA TEREZINHA / COLÉGIO AIDA VIEIRA 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                          LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2020 - EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL I 
Início das aulas – 04/02 (3ª feira) 
Reunião de Pais- 03/02 (2ª feira) 9h Alunos novos / 13h Alunos antigos 
Entrega do material até 14/02 (6ª feira) 
OBS.: Os itens com indicação de marca do produto trazem sugestões pela reconhecida qualidade. 

 

MATERIAIS DIVERSOS  

01 agenda escolar 2020 (padronizada, a ser fornecida pela 

escola) 

01 pasta escolar com alça (adquirida na secretaria da 
escola) 
01 caderninho pautado 1/4 (para ser usado até a chegada 

das agendas) 

04 pastas de carrinho amarelas - marca YES 

100 sacos plásticos transparentes com furos-marca Mercur  

04 potes de massa de modelar – marca SOFT (grande) 

03 frascos de cola branca líquida 250gr – marca 

Polar/Cascolar 

02 estojos de hidrocor ponta grossa 12 cores 

02 estojos de giz de cera grosso c/12 cores 

01 caixa de giz de cera meu 1º giz – marca Acrilex 

03 canetas permanente na cor preta – marca Acrilex    

05 bastões finos de cola quente 

05 bastões grossos de cola quente  

01 rolo de fita crepe -marca Scotch 3M  

01 rolo de fita dupla face 25 mm x 30 m – marca 

Scotch 3M  

02 pacotes de papel de bala (verde, outra cor)  

08 placas EVA – cores variadas 

02 placas EVA - brilhosa 

02 pacotes de bolas, redondas c/50 unidades nº 9 – 

marca Art Látex – cor única  

01 balde de praia c/pá)  

01 jogo didático de montar de madeira, peças grandes de 

boa qualidade  

01 pacote de forminhas- cores vivas  

05 cartelas de adesivos (motivos Infantis)  

01 pincel trincha nº 12  

01 tela 15x15 

02 pacotes de palitos de picolé  

02 pacotes de penas grandes 

01 rolo de fita de cetim nº 03 (qualquer cor) 

02 pacotes de saco de celofane transparente liso (1  

tamanho 10cm X 15cm e 1 tamanho 30cm X 45cm) 

02 metros TNT liso (preto e marrom) 

01 metro contact incolor  

01 crachá “jacaré” 

01 pacote de pregadores de roupa c/12 (de madeira) 

02 dúzias de botões grandes coloridos 

03 potes de tinta guache grande (azul, roxo e branco) 

02 metros de feltro – (qualquer cor) 
01 tela 15x15 
01 metro de tecido estampado – tema infantil 
02 durex coloridos 
01 durex fantasia 
01 rolo de barbante comum 
01 rolo de lã 
01 pinturinha de rosto 

 
 

PAPÉIS  

05 folhas de papel 40 k branca   

08 folhas de papel 40k coloridas 

02 folhas de papel crepom (cores variadas) 

02 folhas papel laminado (1 dourada e 1 prata) 

01 resma chamequinho A3  

02 pacotes chamequinho A4 cor 1 branca e 1 bege 

04 pacotes de papel “Colorset Cartão Colorido" (multiuso) 
tamanho A4 
02 pacotes de papel “Colorset Cartão Colorido" (multiuso) 
tamanho A3 120/m² 
04 folhas de papel seda (2 azuis e 2 vermelhas) 

 

MATERIAL DE HIGIENE  

01caixa organizadora transparente- 10 litros 

01 pacote de lenços umedecidos  

01 sabonete líquido infantil 

01 escova de dente infantil  

01 creme dental infantil 

02 toalhinhas de mão gravadas com o nome da criança  

01 toalha de rosto gravada com o nome da criança 

03 pacotes de copos descartáveis de 200ml (c/100 

unidades cada um).  

03 pacotes de toalhas de papel  

03 caixas de lenços de papel 

01 copo plástico (não descartável e com tampa, para uso 

durante o ano, marcado com o nome do aluno) 

01 blusa de malha branca (tamanho 14 anos - gravar o 

nome da criança) 

01 esteirinha de praia pequena 

01 bobina de saco plástico 

 
Livro Paradidático  

01 livro de história infantil de acordo com a faixa etária da 
criança, em anexo a lista de material.  
 

OBS.:  

1 - Todo material deverá ser entregue à professora na 1ª 
semana de aula.  
2 - Todo material deverá ser marcado com o nome do 
aluno, inclusive toalhas, guardanapos de tecido e 
uniforme.  
3 - O material de higiene deverá vir dentro de um saco 
plástico e etiquetado com o nome do aluno.  
4 - Manter na mochila 1 short, 1 camiseta e calcinha ou 
cueca, de reserva.  
5 - Só aceitaremos o material com todos os itens pedidos 
na lista.  
6 – Só coloquem o nome nos livros e encapem após o 
visto das professoras. 

CENTRO EDUCACIONAL SANTA TEREZINHA / COLÉGIO AIDA VIEIRA 



 

 

 

CENTRO EDUCACIONAL SANTA TEREZINHA / COLÉGIO AIDA VIEIRA 
                                         LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018 - EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL II 
Início das aulas – 04/02 (3ª feira) 
Reunião de Pais- 03/02 (2ª feira) 9h Alunos novos / 13h Alunos antigos 
Entrega do material até 14/02 (6ª feira) 
OBS.: Os itens com indicação de marca do produto trazem sugestões pela reconhecida qualidade. 

  

MATERIAIS DIVERSOS  

01 agenda escolar 2020 (padronizada, a ser fornecida 

pela escola) 

01 pasta escolar com alça (adquirida na secretaria da 
escola) 
01 caderno pautado 1/4 (para ser usado até a chegada 

das agendas) 

02 lápis grafite preto Hb nº2 

01 apontador com depósito  

02 borrachas – marca Carbex ou Mercur 

01 estojo de lápis de cor c/12 cores 

01 estojo de giz de cera – c/12 cores   

01 estojo de hidrocor ponta grossa 12 cores   

01 tesoura sem ponta MUNDIAL-gravar nome do aluno 

250 sacos plásticos com furos – marca Mercur  

07 pastas de carrinho azuis - marca YES  

04 frascos de cola branca líquida 90g - marca 

Polar/Cascolar  

01 caixa de tubos de cola colorida  

05 bastões finos de cola quente  

05 bastões grossos de cola quente    

03 potes grandes de massinha - marca Soft  

01 rolo de fita dupla face – marca Scotch 3M  

03 canetas permanente de tinta preta - marca Acrilex  

01 pincel trincha nº 12 – marca Tigre 

01 tela 15x15  

     02 pacotes de penas coloridas 

02 pacotes de bolas redondas c/50 unidades, nº9 - 

marca Art Latex cor única  

01 rolo de fita crepe – marca Scotch 3M  

08 placas EVA – cores variadas 

02 placas EVA - brilhosa 

04 cartelas de adesivos (Motivos Infantis)  

01 pacote de forminhas coloridas (cores vivas) 

02 pacotes de papel de bala (coloridos) 

01 pacote de palito de churrasco de madeira 

01 crachá “jacaré” 

01 cartela de etiquetas redondas - marca PIMACO 

01 pacote de pregadores de roupa com 12u. (de 

madeira) 

02 pacotes de saco de celofane transparente liso (1  

tamanho 8cm X 10cm e 1 tamanho 15cm X 29cm) 

02 metros de contact incolor 

02 metros TNT liso (cores variadas) 

01 lixa d’água 

01 rolo de fita de cetim nº 0 qualquer cor) 

01 jogo de baldinhos com pá  

01 dúzia de botões grandes coloridos 

02 potes de tinta guache grande (rosa e verde) 

01 pintura de rosto  

02 durex coloridos 

01 durex fantasia 

01 pilot de quadro branco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 pacote de paetê 

02 pacotes de palito de picolé (colorido) 

01 caixa de alfinete de segurança nº 01 

01 metro de feltro – (qualquer cor) 
01 jogo de montar de madeira de boa qualidade 
 

PAPÉIS  

05 folhas de papel 40 k brancas 

08 folhas de papel 40 k coloridas 

02 folhas de papel laminado    

04 pacotes de papel “Colorset Cartão Colorido" 
(multiuso) tamanho A4 
01 pacote de papel “Colorset Cartão Colorido" (multiuso) 
tamanho A3 120/m² 
02 folhas de papel crepom cores diferentes 

02 pacotes de papel chamequinho A4 (verde e amarelo)    

02 folhas de papel pardo 

04 folhas de papel seda (cores diferentes)  

  

MATERIAL DE HIGIENE  

01 sabonete líquido infantil  

01 escova de dentes infantil 

01 creme dental infantil 

02 toalhinhas de mão gravadas com o nome da criança.  

03 pacotes de copos descartáveis de 200ml (c/100 

unidades cada um).  

02 caixas de lenços de papel 

02 pacotes de papel tolha  

01 copo plástico não descartável para uso exclusivo da 

criança  durante o ano, marcado com o nome do aluno.  

02 pacotes de lenços umedecidos.  

01 “nécessaire” de plástico (para guardar os pertences 

de uso pessoal)  

01 bobina de sacos plásticos transparentes (comprar em 

lojas de material descartável) 

01 blusa de malha branca (tamanho P de adulto-gravar o 

nome da criança)   

  

Livro Paradidático   

01 livro de história infantil de acordo com a faixa etária 
da criança, em anexo a lista de material.  
 

OBS.:  

1 - Todo material deverá ser entregue à professora na 
1ª semana de aula.  
2 - Todo material deverá ser marcado com o nome do 
aluno, inclusive toalhas, guardanapos de tecido e 
uniforme.  
3 - O material de higiene deverá vir dentro de um saco 
plástico e etiquetado com o nome do aluno.  
4  - Manter na mochila 1 short, 1 camiseta e calcinha ou 
cueca.  
5 - Só aceitaremos o material com todos os itens 
pedidos na lista.  
6 – Só coloquem o nome nos livros e encapem após o 
visto das professoras.  


