
LISTA DE MATERIAIS - 2023 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

MINIBABY / MINIMATERNAL 

01 Caixa de meu primeiro giz com 12 cores. 

01 cola bastão 

01 cola liquida grande 500mg 

01 fita de cetim nº 2 (qualquer cor) 

01 pincel nº 20 

01 avental plástico ou camiseta adulto velha 

100 folhas de papel sulfite  A3 

01 pacote de textura visual 7 cores 180g/m 

01 pacote de color set A4 (colorido) 

01 pacote de color set A3 (colorido) 

01 pacote de color set A4 (azul e vermelho) 

01 bloco de papel canson A3 

02 pacotes de papel moldura A3 

10 sacos plásticos  A3  

50 sacos plástico A4 (sem furo) 

01 fita crepe branca 

01 fita dupla face 

01 fita crepe colorida 

02 fitas adesiva grossa transparente 

01 fita metaloide vermelha  

100 palitos de sorvete colorido 

05 refis de cola quente (fino) 

03 refis de cola quente (grosso) 

02 caixa de cotonete 

01 saco de algodão branco  
02 kits Off Paper Especiais Papel Glitter pacote com 05 folhas  A4 180g cor à escolha.  

02 tinta PVA (qualquer cor) 

01 caneta permanente preta 

01 marcador para vidro window pen 

10 botões tamanho grande  

01 argila escolar branca  

02 massinhas Soft 500mg 

02 pacotes de areia colorida  

01 pacotinho de olhinhos móveis  

02 pote de glitter (qualquer cor) 

01 livro de texturas (sensorial ) de acordo com a faixa etária 

01 quebra cabeça de acordo com a faixa etária. 

01 alinhavo de formas geométricas ou de números  

01 revista velha para recorte  

03 pacotes de lenço umedecidos  

 

 

 

 

Somente para alunos do Período Integral 
 

01 lençol c/ elástico e fronha 
01 cobertor 

Materiais para crianças de uso diário 

 

01 mochila 

01 lancheira 

01 toalhinha para o lanche 

01 copo plástico de bico 

01 chupeta (se necessário) 

01 escova de dente 

01 creme dental  

Pomada para assaduras na mochila 

Lenço umedecido na mochila 

Fraldas na mochila todos os dias  

Mamadeira (se necessário) 

Leite (se necessário, enviar na mochila todos os 
dias) 



 

LISTA DE MATERIAIS - 2023 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

MATERNAL 

Coleção Alecrim 1 (Parte 1 e 2) Educação Infantil 

Autores: Projeto Editorial SM 

Editora: Edições SM LTDA 

Edição: 3º edição, São Paulo, 2022. 

ISBN: 978854182956 

01 Livro paradidático da Bia Vilela , sugestão: A Galinha dos Vizinhos e o Alfabeto da Sopinha ; Dia de Sol na Fa-
zenda;  Patinho Feio;  O que é que tem naquela mata;  Era uma Vez uma carta Amarela. 
 
 
02 potes de massinha grande  
01 Caixa de lápis de cor 12 cores jumbo triangular. 
01 lápis  
01 apontador  
01 borracha 
01 tesoura sem ponta 
01 estojo sem divisória 
04 tubos de cola Tenaz (110g) 
04 tubos de cola bastão (Pritt) 
01 tinta PVA para artesanato verde 
01 tinta PVA para artesanato amarela 
01 avental  
01 barra de argila branca 
01 pincel nº 16 
01 tinta guache 250 ml vermelha  
01 tinta guache 250ml verde  
02 kits de bloco de Canson A3 

02 pacotes de color set A4 (laranja e amarelo) 
10 refis de cola quente grosso 
01 jogo pedagógico  de acordo com a faixa etária (jogo da memória, jogo de construção, formas geométricas , 
peças de encaixe ou peças de montar). 
01 pedaço de feltro 50cm 
02 revistas velhas para recorte 
01 fita metaloide azul 
02 peças de fita de cetim (nº 2) 
01 pacote de botão colorido 
01 pacote de palito de sorvete colorido 
02 caixas de lenço de papel  
01 rolo de fita crepe colorida 
10 sacos plásticos tamanho A3 
04 pacotes de lenço umedecido (repor sempre que necessário) 
01 potinho de gliter 
01 potinho de lantejoula  
01 caixa de cotonete 
01 caixa de algodão  
01 lancheira e 1 toalha para o lanche 
01 mochila grande de rodinha 
02 kits Off Paper Especiais Papel Glitter pacote com 05 folhas  A4 180g cor à escolha.  

Todos os materiais deverão estar com o nome do aluno, inclusive o uniforme 



 

LISTA DE MATERIAIS - 2023 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

JARDIM I 

 

02 Pastas ofício com elástico transparente 

01 kit de caneta hidrográfica para Vidro com 6 cores (Maped / Acrilex) 

02 tintas PVA para artesanato cor à escolha (100ml Acrilex) 

01 tela para pintura 20X30 

01 tinta tempera guache AZUL (250ml Acrilex) 

01 tinta tempera guache AMARELA (250ml Acrilex) 

01 tinta tempera guache BRANCA (250ml Acrilex) 

01 pincel chato nº 14 cabo curto (Condor/Tigre) 

01 caneta permanente na cor azul 

01 argila escolar em barra branca 

01 bloco de papel Canson A4 

01 kit de papel Eco cores - Multiformas (Novaprint ou Mennó) 

02 kits de papel Eco cores Moldura A4 (Novaprint ou Mennó) 

02 kits Off Paper Especiais Papel Glitter Pacote com 5 Folhas, A4 - 180g 
cor à escolha 
1 pacote com 10 folhas de papel color set 48x66 110g PRETO 
1 pacote com 10 folhas de papel color set 48x66 110g VERDE 
50 cm de feltro (tecido) cor à escolha 

01 pacote de botões de diferentes tamanhos 

03 caixas de massa de modelar (UTTI –GUTTI ou ACRILEX) com 12 cores  

01 Kit 2 Fitas Crepe Colorida Eurocel 25mm x 50m 

01 fita metaloide na cor PRATA 

01 pacote de palito de sorvete colorido (verde, amarelo, azul ou verme-

lho) 

02 fitas de cetim 10mm (qualquer cor)  

05 Refis de cola quente fina 

06 unidades de prendedor de roupas de madeira 

01 jogo de pinos mágicos 

01 jogo de acordo com a idade (quebra-cabeça, jogo da memória, tan-

gran, construtor) 

10 sacos plásticos A4 

10 sacos plásticos A3 

 

01 livro paradidático da autora Ingrid Biesemeyer Billinghausen—Sugestão: O mundinho sem Bullyng; O mundinho e os  
Bichinhos de jardim; O mundinho azul; O mundinho; Os animais do mundinho; Um mundinho de paz; Um mundinho para todos; 
As brincadeiras do mundinho; O trânsito no mundinho; O mundinho de boas atitudes; O mundinho das datas comemorativas; As 
famílias do mundinho; A horta do mundinho; A B C do mundinho; 1,2,3 do mundinho; As formas do  

Mundinho; As cores do mundinho, Vamos abraçar o mundinho; Valores para conviver bem no mundinho; 

Livro Didático  
 

Coleção Alecrim 2 (Parte 1 e 2) Educação Infantil 
Autores: Projeto Editorial SM 
Editora: Edições SM LTDA 
Edição: 2ª edição, São Paulo, 2022. 

ISBN 978 85 418 2953 3 

Livro Didático Inglês  
 

JUMP IN STATER! ( CLASSBOOK PACK) 
Autor:  Mari Carmem Ocete 
Editora: Oxford 
ISBN:9780194045544 

01 revista para recorte (atentar-se as imagens adequa-

das a faixa etária) 

01 caixa de algodão 

01 caixa de cotonete 

01 caixa de lenço de papel (repor sempre que solicita-

do) 

02 pacotes de lenço umedecido (repor sempre que 

solicitado) 

01 caixa de lápis de cor 12 ou 24 cores  

02 lápis triangular preto nº 02 

01 borracha branca macia  

02 tubos de cola líquida (110g Mercur / Acrilex – tampa 

abre fácil) 

03 tubos de cola bastão (40gr. Pritt ou Bic) 

01 apontador com depósito na espessura do lápis 

01 tesoura sem ponta (Mundial / Tris / Tramontina) 

01 estojo grande com 3 divisórias  

01 avental de pintura (para atividades com tinta) 

01 Mochila  

01 Lancheira 

01 Toalha de mão para forrar a mesa no momento lan-

che 

01 Garrafa para água 
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01 Livro da lista abaixo para o Projeto Ciranda de Leitura. 
Tirar de letra—weberson Santiago—SM    /    O colecionador de Palavras—Peter H. Reynolds –Globinho  
Manuela Banguela  - Amanda Castanheira –Suinara     /    Estrelas e Planetas—Pierre Winters—Brinque Book  
Como eu cheguei aqui  -Philips Bunting—Brinque Book     /    Casa dos Sentimentos—Nana Toledo—GatoLleitor 
Cara de quê? Ivanke & Mey Clerici—Catapulta Editores     /     Coleção emoções e sentimentos  - James Missi—Pé de Letra 
Como ser Amigo? Molly Wigand  - Paulus        /      01 Livro Mauricio de Souza (não aceitaremos Gibi) 
 

02 cadernos quadriculados 2cm x 2cm brochura Capa dura  - Tilibra 40 folhas (200mm x 275mm) 
02 cadernos de caligrafia com Pauta Larga Tilibra 40 folhas (200mm x 275mm) 
02 pastas oficio com elástico transparente  
01 pasta catálogo com 20 sacos plásticos para o projeto ciranda 
01 kit de caneta hidrográfica para vidro com 06 cores (Maped/Acrilex) 
02 tintas PVA para artesanato cor à escolha (100ml) 
01 tela para pintura 20X30 
01 estojo de tinta aquarela 12 cores 
01 pincel nº 12 cabo curto 
01 caneta permanente na cor preta  
01 argila escolar em barra branca  
01 bloco de canson A4 
01 kit de papel Eco cores - Multiformas  
02 kits de papel Eco cores Moldura  
02 caixas de massa de modelar (UTTI –GUTTI ) com 12 cores  
01 massa para biscuit 85gr cor à escolha 
02 kits Off Paper Especiais Papel Glitter pacote com 05 folhas  A4 180g cor à escolha.  
01 kit papel que se dobra 75g  4 formatos com 6 cores. Pct 48 folhas. 
01 pacote com 10 folhas de papel color set 48 x 66  110g Marron  
01 pacote com 10 folhas de papel color set 48 x 66  110g Rosa 
50 cm de feltro (tecido) cor à escolha .  
01 pacote de botões de diferentes tamanhos. 
01 kit 2 fitas Crepe colorida Eurocel 25 mm x 50m 
01 fita dupla face  
01 durex largo 
01 fita metaloide na cor dourada  
01 pacote de palito de sorvete colorido (verde, amarelo, azul ou vermelho). 
02 fitas de cetim 10mm (qualquer cor) 
05 refis de cola quente fina 
01 jogo de pinos mágicos  
01 jogo educativo da memória de sílabas alfabetização Infantil (Carimbrás) ou jogo Educativo da Memória Silabas (Grow) ou alfa-
beto silábico 150 peças (Carlu) 

05 sacos plásticos A4 
05 sacos plásticos A3 
01 revista para recorte (atentar-se as imagens adequadas a faixa etária) 
01 caixa de algodão 
01 caixa de cotonete 
01 01 caixa de lenço de papel (repor sempre que solicitado) 
01 pacote de lenço umedecido (repor sempre que solicitado) 
01 caixa de lápis de cor 12 ou 24 cores (Leo Leo apagável) 
02 lápis triangular preto nº 02 
01 borracha macia branca 
02 tubos de cola liquida  (110g Mercur/Acrilex) tampa abre facil 
02 tubos de cola bastão (Pritt ou Bic) 
01 apontador com deposito nas espessura do lápis   
01 tesoura sem ponta ( Mundial/Tris/Tramontina) 
01 estojo grande com 3 divisórias  
01 avental (para atividades com tinta) 
01 Mochila de rodinha grande  
01 Lancheira 
01 Toalha de mão para forrar a mesa no momento do lanche 

Livro Didático  
 

Coleção Alecrim 3 (Parte 1 e 2) Educação Infantil 
Autores: Projeto Editorial SM 
Editora: Edições SM LTDA 
Edição: 3º edição, São Paulo, 2022. 
ISBN:9788541829540 

Livro Didático Inglês  
 

JUMP IN ! A (Classbook Pack) 
Autor: Vanessa Reilly 
Editora: Oxford 
ISBN: 99780194045575 


