
 
          LISTA DE MATERIAL 2020/ Educação Infantil         

 

MATERIAIS ESCOLARES MATERNAL 
 
 

Caros Responsáveis, 
 
Segue os materiais escolares que deverão ser providenciados para 2020. 
 

 
 Estes Materiais que a família deverá providenciar e entregar na escola impreterivelmente no dia 14/01/2020 
das 09h00 ás 17h00, com pausa das 12h00 às 14h00 para almoço. Teremos um plantão de profissionais 

específicos para conferência do recebimento na presença de um responsável. 
 
Não enviar o material fora desta data e pelo aluno a fim de evitarmos perdas e extravios, pois a escola não se 
responsabilizará. 
 

 TODOS materiais deverão ser entregues e estar etiquetados com nome completo e turma do aluno.  
 
 

Quantidade Produto 

1 pacote  Canson Branco 140gr (20 folhas) 

2 metros Contact transparente 

3 E.V.A Cores sortidas (Verde/ Rosa/ Lilás) 

3 E.V.A c/ gliter Cores sortidas (Verde/ Rosa/ Lilás) 

1 *** Pote de Massinha de modelar - 500g ( sugestão: SOFT(Acrilex) ou UTI GUTI) 

1 caixa *** Giz de cera curto- 15 cores  (sugestão: Acrilex) 

2 caixas *** Tinta guache - 6 cores (sugestão Acrilex) 

1 *** Pincel chato  nº 16 

1 *** Tubo de cola grande de 90g (sugestão Tenaz) 

5 Refis de cola quente fina 

1 Revista para recorte em sala de aula 

1*** Camiseta para as aulas de artes  (tamanho adulto)- Colocar nome. 

1 Jogo pedagógico(podendo ser memória ou quebra-cabeça) – Apropriado para a 
idade de 2 à 3 anos. 

 
 
 
 

 

 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

  (***) Os materiais de uso individual dos alunos marcados com três asteriscos permanecem no Colégio e 
serão devolvidos ao término do ano letivo o que sobrar.   
 Sugestões de marcas ocorrem em função de qualidade, durabilidade e manuseio dos materiais, 

considerados imp 
 ortantes para a faixa etária; 
 É obrigatório o uso do uniforme a partir do 1º dia de aula, devendo o mesmo ser identificado com o nome 

completo do aluno; 
 OUTROS MATERIAIS SERÃO SOLICITADOS AO LONGO DO ANO DE ACORDO COM A NECESSIDADE E 

COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS; 
 

 
 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, Equipe Superativo. 
 
 

 



 

         
          LISTA DE MATERIAL 2020/ Educação Infantil         

 

MATERIAIS ESCOLARES JARDIM I 
 
Caros Responsáveis, 
 
Segue os materiais escolares que deverão ser providenciados para 2020. 
 

 
 Estes Materiais que a família deverá providenciar e entregar na escola impreterivelmente no dia 
15/01/2020 das 09h00 ás 17h00, com pausa das 12h00 às 14h00 para almoço. Teremos um plantão de 

profissionais específicos para conferência do recebimento na presença de um responsável. 
 
Não enviar o material fora desta data e pelo aluno a fim de evitarmos perdas e extravios, pois a escola não se 
responsabilizará. 
 

 TODOS materiais deverão ser entregues e estar etiquetados com nome completo e turma do 
aluno. Para lápis de cor, lápis de escrever e canetinha, fazer marcação em cada unidade com 
nome do aluno. 

 
 

Quantidade Produto 

1 pacote  Canson Branco 140gr (20 folhas) 

1 pacote  Papel criative  

2 metros Contact transparente 

3 E.V.A Cores sortidas (Branco/ Laranja/Vermelho) 

3 E.V.A c/ gliter Cores sortidas (Branco/ Laranja/Vermelho) 

2 *** Potes de Massinha pequeno ( sugestão: SOFT(Acrilex) ou UTI GUTI) 

1*** Argila escolar branca (120 gramas) 

1 caixa *** Giz de cera  grosso curto (sugestão Acrilex ou Faber Castell) 

1 caixa *** Lápis de cor JUMBO 12 cores (sugestão Acrilex ou Faber Castell) 

1*** Apontador com deposito (tamanho JUMBO) 

1 caixa *** Tinta guache - 6 cores (sugestão Acrilex) 

1 *** Pincel  nº 16 

1 *** Tubo de cola grande de 90g (sugestão Tenaz) 

1 pacote Palito de sorvete 

1 *** Crachá com presilha 

1 *** Estojo com zíper GRANDE 

5 Refis de cola quente fina 

1 Revista para recorte em sala de aula 

1 Camiseta para as aulas de artes  (tamanho adulto)- Colocar nome. 

1 Jogo pedagógico(podendo ser memória ou quebra-cabeça) – Apropriado para a 
idade de 3 à 4 anos  

 
 

 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

  (***) Os materiais de uso individual dos alunos marcados com três asteriscos permanecem no Colégio e 
serão devolvidos ao término do ano letivo o que sobrar.   
 Sugestões de marcas ocorrem em função de qualidade, durabilidade e manuseio dos materiais, 

considerados importantes para a faixa etária; 
 É obrigatório o uso do uniforme a partir do 1º dia de aula, devendo o mesmo ser identificado com o nome 

completo do aluno; 
 OUTROS MATERIAIS SERÃO SOLICITADOS AO LONGO DO ANO DE ACORDO COM A NECESSIDADE E COM 

AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS; 
 

 
 

Atenciosamente, Equipe Superativo. 
 



 

 
          LISTA DE MATERIAL 2020/ Educação Infantil         

 

MATERIAIS ESCOLARES JARDIM II 
 
Caros Responsáveis, 
 
Segue os materiais escolares que deverão ser providenciados para 2020. 
 
 Estes Materiais que a família deverá providenciar e entregar na escola impreterivelmente no dia 16/01/2020 das 09h00 
ás 17h00, com pausa das 12h00 às 14h00 para almoço. Teremos um plantão de profissionais específicos para conferência 
do recebimento na presença de um responsável. 
Não enviar o material fora desta data e pelo aluno a fim de evitarmos perdas e extravios, pois a escola não se responsabilizará. 
 

 TODOS materiais deverão ser entregues e estar etiquetados com nome completo e turma do aluno. Para lápis 
de cor, lápis de escrever e canetinha, fazer marcação em cada unidade com nome do aluno. 

 

Quantidade Produtos enviados para a escola 

1 pacote  Canson Branco 140gr (20 folhas) 

1 pacote  Papel criative 

3 E.V.A Cores sortidas (Azul/Marrom/ Amarelo) 

3 E.V.A c/ gliter Cores sortidas (Azul/Marrom/ Amarelo) 

1 caixa *** Lápis de cor / 12 cores (sugestão  Faber Castell) 

1 caixa *** Giz de cera grosso curton (sugestão Acrilex ou Faber Castell) 

1*** Tesoura sem ponta 

1 *** Cola bastão (40gr – sugestão Pritt) 

1*** Tubo de cola GRANDE de 90g (sugestão Tenaz) 

2 *** Lápis de escrever (sugestão Faber Castell) 

1 caixas *** Canetinha Hidrocor 12 cores(sugestão Faber Castell ou Neon Pen) 

1 caixa *** Tinta guache - 6 cores (sugestão Acrilex) 

1 *** Maleta Polionda 4cm – 205 com alça(Azul) 

1 *** Pincel chato nº 12 

2 caixas*** (para alunos do período integral) 

1 caixa*** (para alunos do ½ período) 
Massinha de modelar com 6 cores ( sugestão SOFT(Acrilex) ou UTI 
GUTI) 

2 *** Borracha grande 

1 *** Apontador com depósito (sugestão Faber Castell) 

1*** Caderno BROCHURÃO (48 FOLHAS/CAPA DURA) 

1*** Caderno de cartografia grande (48 FOLHAS/ ESPIRAL/CAPA DURA) 

1*** Crachá com presilha 

1 *** Estojo com zíper GRANDE 

1 pacote Palito de churrasco 

5 Refis de cola quente fina 

1 Revista para recorte em sala de aula 

1 Camiseta para as aulas de artes  (tamanho adulto)- Colocar nome. 
 

Materiais que os responsáveis deverão providenciar  para ficar em casa (Esses materiais serão 
para a realização da lição de casa) 

Cola líquida pequena, cola bastão,1 tesoura, lápis de cor, lápis de escrever. A professora enviará somente a pasta 
com livro e caderno. 

 
 

 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
  (***) Os materiais de uso individual dos alunos marcados com três asteriscos permanecem no Colégio e serão    
devolvidos ao término do ano letivo o que sobrar.   
 Sugestões de marcas ocorrem em função de qualidade, durabilidade e manuseio dos materiais, considerados 

importantes para a faixa etária; 
 Aconselhamos os pais a providenciar para o aluno uma mochila de costas (Devido escadas), para facilitar o aluno em 

sua locomoção e por segurança.  
 É obrigatório o uso do uniforme a partir do 1º dia de aula, devendo o mesmo ser identificado com o nome completo do 

aluno; 
 OUTROS MATERIAIS SERÃO SOLICITADOS AO LONGO DO ANO DE ACORDO COM A NECESSIDADE E COM AS 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS; 

 
 

Atenciosamente, Equipe Superativo 
 



                                    
                                  LISTA DE MATERIAL 2020/ Educação Infantil         
 

MATERIAIS ESCOLARES PRÉ 
 
Caros Responsáveis, 
 
Segue os materiais escolares que deverão ser providenciados para 2020. 
 Estes Materiais que a família deverá providenciar e entregar na escola impreterivelmente no dia 17/01/2020 das 09h00 
ás 17h00, com pausa das 12h00 às 14h00 para almoço. Teremos um plantão de profissionais específicos para conferência 
do recebimento na presença de um responsável. 
Não enviar o material fora desta data e pelo aluno a fim de evitarmos perdas e extravios, pois a escola não se responsabilizará. 
 

 TODOS materiais deverão ser entregues e estar etiquetados com nome completo e turma do aluno. Para lápis 
de cor, lápis de escrever e canetinha, fazer marcação em cada unidade com nome do aluno. 
 

Quantidade Produto 

1 pacote  Canson Branco 140gr (20 folhas) 

1 pacote  Lumi Paper (50 folhas) 

2 metros Contact transparente 

3 E.V.A Cores sortidas Preto/Rosa/ Amarelo) 

3 E.V.A c/ gliter Cores sortidas (Preto/Rosa/ Amarelo) 

1 caixa *** Lápis de cor / 12 cores (sugestão  Faber Castell) 

1 caixa*** Giz de cera grosso curton (sugestão Acrilex ou Faber Castell) 

1*** Tesoura sem ponta 

2 *** Cola bastão (40gr – sugestão Pritt) 

1*** Tubo de cola GRANDE de 90g (sugestão Tenaz) 

4 *** Lápis de escrever (sugestão Faber Castell) 

1 caixas *** Canetinha Hidrocor 12 cores(sugestão Faber Castell ou Neon Pen) 

1 caixa*** Tinta guache - 6 cores (sugestão Acrilex) 

1 *** Pasta Polionda 2cm (Azul) 

1 *** Pincel chato nº 12 

2 caixas*** (para alunos do período integral) 

1 caixa*** (para alunos do ½ período) 

Massinha de modelar com 6 cores ( sugestão SOFT(Acrilex) ou UTI 
GUTI)  

1 *** Argila escolar branca (120 gramas) 

1 *** Borracha grande 

1 *** Apontador com depósito (sugestão Faber Castell) 

1*** Caderno BROCHURÃO (48 FOLHAS/CAPA DURA) 

1*** Caderno BROCHURÃO (98 FOLHAS/CAPA DURA) 

1*** Caderno de cartografia grande (48 FOLHAS/ ESPIRAL/CAPA DURA) 

1*** Crachá com presilha 

1 pacote Palito de picolé 

1 *** Estojo com zíper GRANDE 

5 Refis de cola quente fina 

1 Revista para recorte em sala de aula 

1*** Caixa organizadora de plástico (30cm x 15cm) -  

1 Camiseta para as aulas de artes  (tamanho adulto)- Colocar nome. 
 

Materiais que os responsáveis deverão providenciar  para ficar em casa (Esses materiais serão para 
a realização da lição de casa) 

Cola líquida pequena, cola bastão,1 tesoura, lápis de cor, lápis de escrever. A professora enviará somente a pasta 
com livro e caderno. 
 

 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

  (***) Os materiais de uso individual dos alunos marcados com três asteriscos permanecem no Colégio e 
serão devolvidos ao término do ano letivo o que sobrar.   

 Sugestões de marcas ocorrem em função de qualidade, durabilidade e manuseio dos materiais, considerados 
importantes para a faixa etária; 

 Aconselhamos os pais a providenciar para o aluno uma mochila de costas (Devido escadas), para facilitar o aluno em 
sua locomoção e por segurança. 

 É obrigatório o uso do uniforme a partir do 1º dia de aula, devendo o mesmo ser identificado com o nome completo 
do aluno; 

 OUTROS MATERIAIS SERÃO SOLICITADOS AO LONGO DO ANO DE ACORDO COM A NECESSIDADE E COM AS 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS; 
 

Atenciosamente, Equipe Superativo. 
 


