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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2022 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

BERÇÁRIO II 

MATERIAL INDIVIDUAL  

4 potes de massinha (500 g) 1 cola branca – 500g 

1 resma de papel A3 100 folhas de papel A4 

2 caixas de cola colorida – 23 g (6 cores) Tinta guache – 250 ml – amarela / azul escuro / 
verde claro / vermelha 

4 caixas de giz de cera (12 cores)  6 pacotes de color card 

1 caixa de cola colorida com glitter – 23 g (6 cores) 1 pincel batedor - qualquer numeração / tamanho 

1 trincha - qualquer numeração / tamanho 1 rolo de espuma pequeno para pintura em papel 

1 pincel grosso - qualquer numeração / tamanho 5 folhas de papel 40 kg - brancas 

4 lixas – nº 150 6 placas de EVA – vermelha, azul, verde, amarela, 
bege e branca  1 capa de chuva para aulas de pintura 

5 folhas de papel pardo 100 palitos de sorvete (colocar o nome apenas na 
embalagem) – cor: cru 

5 folhas de papel crepom: vermelha, laranja, verde, 
amarela e azul 

1 caderno de desenho horizontal, grande e sem 
pauta – 96 folhas (encapado e etiquetado 
conforme orientação abaixo em Notas).- Fazer a 
substituição ao término do mesmo. 

5 cartolinas coloridas – amarela, verde, vermelha, azul e 
preta 

2 tubos de cola de isopor - 90 g 
 

1 pacote de chamequinho - azul 

 

LISTA DE MATERIAL PESSOAL / HIGIENE  

 

• Acessórios individuais: mochila, lancheira, garrafa squeeze ou copo com tampa. 

•  1 necessaire contendo: 1 tubo de creme dental, 1 escova de dente com proteção, 1 toalha de mão e 1 pente 

ou escova de cabelo. 

• Crianças que usam fralda: Fralda, lenço umedecido e pomada para assadura (quantidade suficiente para uso 

diário) / Crianças em fase de desfralde: Quantidade de roupa suficiente para troca.  

• 1 muda de roupa de acordo com a estação que deverá permanecer dentro da mochila. 

 

Notas: 
 
1) O caderno deverá ser encapado, pelo responsável, com plástico incolor transparente e identificado, 
através de etiqueta, com o nome completo e nível do aluno.  
2) O responsável deverá realizar a IDENTIFICAÇÃO do material e do uniforme com o nome do aluno, para 
evitarmos eventuais trocas. 
3) Ao definirmos as cores na lista de material, as mesmas precisam ser respeitadas, pois sempre haverá um 
propósito por parte do professor em suas estratégias de trabalho. Não será viável a substituição das cores, 
sendo o material devolvido ao responsável para a devida troca.  
4) O material de uso individual do aluno (completo) deverá ser entregue impreterivelmente no dia 03/02/22 (5ª 
feira) para conferência com o professor. Portanto, deve-se fazer a entrega apenas no horário escolar do aluno, 
que é o horário que o professor estará na escola. Anterior a esta data, não será possível receber o material, pois 
o professor estará envolvido com outras funções. Caso não seja entregue no dia marcado, o responsável tem o 
prazo máximo de 1(uma) semana para enviar o material completo e a conferência será feita apenas pelo 
professor, sem a presença do responsável. Nesse caso, o professor notificará pela agenda o(s) material(ais) que 
não foi (foram) entregues. 
5) Conforme alinhado no contrato escolar assinado pelo responsável na escola, vide cláusula 3ª, é de exclusiva 
responsabilidade do contratante a aquisição do material escolar do aluno. Portanto, não será possível 
compartilhar nenhum material de outro aluno para uso. 
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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2022 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

MATERNAL I 

MATERIAL INDIVIDUAL  

1 caderno de desenho espiral, horizontal, grande e sem 
pauta – 96 folhas (encapado conforme orientação 
abaixo em Notas). 

6 pacotes de color card 

4 caixas de giz de cera (12 cores)  1 resma de papel A4 (500 folhas) 

4 potes de massinha (500 g) 1 cola branca – 500g 

2 caixas de cola colorida – 23 g (6 cores) Tinta guache – 250 ml – preta / rosa / branca / 
vermelha 

1 caixa de cola colorida com glitter – 23 g (6 cores) 1 trincha - qualquer numeração / tamanho 

1 pincel grosso - qualquer numeração / tamanho 1 pincel batedor - qualquer numeração / tamanho 

1 rolo de espuma pequeno para pintura em papel 5 folhas de papel 40 kg - brancas 

4 lixas – nº 150 6 placas de EVA – vermelha, azul, bege, amarela, 
preta e rosa  1 capa de chuva para aulas de pintura 

5 folhas de papel pardo Hidrocor grosso (12 cores) 

5 folhas de papel crepom: vermelha, laranja, verde, 
amarela e azul 

2 tubos de cola de isopor - 90 g 

5 cartolinas coloridas – amarela, rosa, verde, vermelho 
e azul 

100 palitos de sorvete (colocar o nome apenas na 
embalagem) – cor: cru 

1 pacote de chamequinho - azul 

 

LISTA DE MATERIAL PESSOAL / HIGIENE  

 

• Acessórios individuais: mochila, lancheira, garrafa squeeze ou copo com tampa. 

•  1 necessaire contendo: 1 tubo de creme dental, 1 escova de dente com proteção, 1 toalha de mão e 1 pente 

ou escova de cabelo. 

• Crianças que usam fralda: Fralda, lenço umedecido e pomada para assadura (quantidade suficiente para uso 

diário) / Crianças em fase de desfralde: Quantidade de roupa suficiente para troca.  

• 1 muda de roupa de acordo com a estação que deverá permanecer dentro da mochila. 

 
Notas: 
 
1) O caderno deverá ser encapado, pelo responsável, com plástico incolor transparente e identificado, 
através de etiqueta, com o nome completo e nível do aluno.  
2) O responsável deverá realizar a IDENTIFICAÇÃO do material e do uniforme com o nome do aluno, para 
evitarmos eventuais trocas. 
3) Ao definirmos as cores na lista de material, as mesmas precisam ser respeitadas, pois sempre haverá um 
propósito por parte do professor em suas estratégias de trabalho. Não será viável a substituição das cores, 
sendo o material devolvido ao responsável para a devida troca.  
4) O material de uso individual do aluno (completo) deverá ser entregue impreterivelmente no dia 03/02/22 (5ª 
feira) para conferência com o professor. Portanto, deve-se fazer a entrega apenas no horário escolar do aluno, 
que é o horário que o professor estará na escola. Anterior a esta data, não será possível receber o material, pois 
o professor estará envolvido com outras funções. Caso não seja entregue no dia marcado, o responsável tem o 
prazo máximo de 1(uma) semana para enviar o material completo e a conferência será feita apenas pelo 
professor, sem a presença do responsável. Nesse caso, o professor notificará pela agenda o(s) material(ais) que 
não foi (foram) entregues. 
5) Conforme alinhado no contrato escolar assinado pelo responsável na escola, vide cláusula 3ª, é de exclusiva 
responsabilidade do contratante a aquisição do material escolar do aluno. Portanto, não será possível 
compartilhar nenhum material de outro aluno para uso. 
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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2022 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

MATERNAL II 

MATERIAL INDIVIDUAL 

1 caderno de desenho horizontal, grande e sem pauta – 
96 folhas (encapado conforme orientação abaixo em 
Notas). – Fazer a substituição ao término do mesmo. 

Hidrocor grosso (12 cores) 

6 pacotes de color card 

4 caixas de giz de cera (12 cores)  1 resma de papel A4 (500 folhas) 

4 potes de massinha (500 g) 1 cola branca – 500g 

4 lápis de escrever, 1 borracha, 1 tesoura sem ponta e 1 
apontador com depósito 

1 caixa de lápis de cor (12 cores) 

2 caixas de cola colorida – 23 g (6 cores) Tinta guache – 250 ml – marrom / roxo / verde 
escuro / bege 

1 caixa de cola colorida com glitter – 23 g (6 cores) 1 trincha - qualquer numeração / tamanho 

1 pincel grosso - qualquer numeração / tamanho 1 pincel batedor - qualquer numeração / tamanho 

1 rolo de espuma pequeno para pintura em papel 5 folhas de 40 kg - brancas 

4 lixas – nº 150 6 placas de EVA – vermelha, azul, verde, marrom, 
laranja e branca 1 capa de chuva para aulas de pintura   

5 folhas de papel pardo 2 tubos de cola de isopor - 90 g 

5 folhas de papel crepom: vermelha, laranja, verde, 
amarela e azul 

100 palitos de sorvete (colocar o nome apenas na 
embalagem) – cor: cru 

5 cartolinas coloridas – azul, amarela, verde, vermelha e 
marrom 

1 pacote de chamequinho - azul 

 

LISTA DE MATERIAL PESSOAL/HIGIENE  

 

• Acessórios individuais: mochila, lancheira, garrafa squeeze ou copo com tampa. 

• Necessaire contendo: 1 tubo de creme dental, 1 escova de dente com proteção, 1 toalha de mão e 1 pente ou 

escova de cabelo. 

• Crianças que usam fralda: Fralda, lenço umedecido e pomada para assadura (quantidade suficiente para uso 

diário) / Crianças em fase de desfralde: Quantidade de roupa suficiente para troca.  

• 1 muda de roupa de acordo com a estação que deverá permanecer dentro da mochila. 

 

Notas: 
 
1) Os cadernos e livros didáticos deverão ser encapados, pelo responsável, com plástico incolor 
transparente e identificados, através de etiquetas, com o nome completo e nível do aluno.  
2) O responsável deverá realizar a IDENTIFICAÇÃO do material e do uniforme com o nome do aluno, para 
evitarmos eventuais trocas. 
3) Ao definirmos as cores na lista de material, as mesmas precisam ser respeitadas, pois sempre haverá um 
propósito por parte do professor em suas estratégias de trabalho. Não será viável a substituição das cores, 
sendo o material devolvido ao responsável para a devida troca.  
4) O material de uso individual do aluno (completo) deverá ser entregue impreterivelmente no dia 03/02/22(5ª 
feira) para conferência com o professor. Portanto, deve-se fazer a entrega apenas no horário escolar do aluno, 
que é o horário que o professor estará na escola. Anterior a esta data, não será possível receber o material, pois 
o professor estará envolvido com outras funções. Caso não seja entregue no dia marcado, o responsável tem o 
prazo máximo de 1(uma) semana para enviar o material completo e a conferência será feita apenas pelo 
professor, sem a presença do responsável. Nesse caso, o professor notificará pela agenda o(s) material(ais) que 
não foi (foram) entregues. 
5) Conforme alinhado no contrato escolar assinado pelo responsável na escola, vide cláusula 3ª, é de exclusiva 
responsabilidade do contratante a aquisição do material escolar do aluno. Portanto, não será possível 
compartilhar nenhum material de outro aluno para uso. 
 



LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS: 

 
Kit completo com livros didáticos e paradidáticos. 

• Todos os detalhes referentes aos materiais (o que compõe o kit, valor, parcelamento) 
que constam no kit deverão ser encontrados diretamente no site da Editora SM. 

• A compra deverá ser feita diretamente pelo site da editora com o Voucher indicado para 
a turma dos seu filho. A escola não fará a venda dos livros.  

• O encarte com os informativos da editora será entregue aos responsáveis pela secretaria 
da escola.  
 

 

ALECRIM 1 BNCC- 2 ed. 2019. + LIU AND LIAM 1. 

 +  

Voucher: 

Infantil 3 anos do 1º e 2º Semestres - 303711EI8 

Acesse o portal SM Direto por meio do link: https://www.smdireto.com.br 
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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2022 
EDUCAÇÃO INFANTIL  

PRÉ-ESCOLA I 

MATERIAL INDIVIDUAL 

1 caderno de desenho espiral, horizontal, grande e sem 
pauta – 96 folhas (encapado conforme orientação 
abaixo em Notas). – Fazer a substituição ao término do 
mesmo. 

1 resma de papel A4 (500 folhas) 

3 caixas de giz de cera (12 cores)  6 pacotes de color card 

4 potes de massinha (500 g) 1 cola branca – 500g 

4 lápis de escrever, 1 borracha, 1 tesoura sem ponta e 1 
apontador com depósito 

Hidrocor fino (12 cores) 

1 caixa de lápis de cor (12 cores) 2 caixas de cola colorida – 23 g (6 cores) 

Tinta guache – 250 ml – amarela / vermelha / laranja /  
azul claro  

1 caixa de cola colorida com glitter – 23 g (6 cores) 

1 trincha - qualquer numeração / tamanho 1 pincel grosso - qualquer numeração / tamanho 

1 pincel batedor - qualquer numeração / tamanho 1 rolo de espuma pequeno para pintura em papel 

5 folhas de 40 kg - brancas 4 lixas – nº 150 

6 placas de EVA – vermelha, azul, preta, branca, rosa e 
amarela 

5 folhas de papel pardo 

2 tubos de cola de isopor - 90 g 5 folhas de papel crepom: vermelha, rosa, verde,  
preta e branca 

Hidrocor grosso (12 cores) 5 cartolinas coloridas – amarela, rosa, verde, 
vermelha e azul 

100 palitos de sorvete (colocar o nome apenas na 
embalagem) – cor: cru 

1 capa de chuva para aulas de pintura 

1 pacote de chamequinho - amarelo 

 

LISTA DE MATERIAL PESSOAL / HIGIENE  

 

• Acessórios individuais: mochila, lancheira, garrafa squeeze ou copo com tampa. 

• Necessaire contendo: 1 tubo de creme dental, 1 escova de dente com proteção, 1 toalha de mão e 1 pente ou 

escova de cabelo. 

• 1 muda de roupa de acordo com a estação que deverá permanecer dentro da mochila. 

 
Notas: 
 
1) Os cadernos e livros didáticos deverão ser encapados, pelo responsável, com plástico incolor 
transparente e identificados, através de etiquetas, com o nome completo e nível do aluno.  
2) O responsável deverá realizar a IDENTIFICAÇÃO do material e do uniforme com o nome do aluno, para 
evitarmos eventuais trocas. 
3) Ao definirmos as cores na lista de material, as mesmas precisam ser respeitadas, pois sempre haverá um 
propósito por parte do professor em suas estratégias de trabalho. Não será viável a substituição das cores, 
sendo o material devolvido ao responsável para a devida troca.  
4) O material de uso individual do aluno (completo) deverá ser entregue impreterivelmente no dia 03/02/22 (5ª 
feira) para conferência com o professor. Portanto, deve-se fazer a entrega apenas no horário escolar do aluno, 
que é o horário que o professor estará na escola. Anterior a esta data, não será possível receber o material, pois 
o professor estará envolvido com outras funções. Caso não seja entregue no dia marcado, o responsável tem o 
prazo máximo de 1(uma) semana para enviar o material completo e a conferência será feita apenas pelo 
professor, sem a presença do responsável. Nesse caso, o professor notificará pela agenda o(s) material(ais) que 
não foi (foram) entregues. 
5) Conforme alinhado no contrato escolar assinado pelo responsável na escola, vide cláusula 3ª, é de exclusiva 
responsabilidade do contratante a aquisição do material escolar do aluno. Portanto, não será possível 
compartilhar nenhum material de outro aluno para uso. 
 



 
LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS: 

 
Kit completo com livros didáticos e paradidáticos. 

• Todos os detalhes referentes aos materiais (o que compõe o kit, valor, parcelamento) 
que constam no kit deverão ser encontrados diretamente no site da Editora SM. 

• A compra deverá ser feita diretamente pelo site da editora com Voucher indicado para a 
turma dos seu filho. A escola não fará a venda dos livros.  

• O encarte com os informativos da editora será entregue aos responsáveis pela secretaria 
da escola.  
 

 

ALECRIM 2 BNCC- 2 ed. 2019. + LIU AND LIAM 2. 

 +  

Voucher: 

Infantil 4 anos do 1º e 2º Semestres - 303712EI8 

Acesse o portal SM Direto por meio do link: https://www.smdireto.com.br. 
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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2022 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

PRÉ-ESCOLA II 

MATERIAL INDIVIDUAL  

1 caderno de desenho espiral, horizontal, grande e sem 
pauta – 96 folhas (encapado conforme orientação 
abaixo em Notas). – Fazer a substituição ao término do 
mesmo. 

1 cola branca – 500g 

 1 capa de chuva para aulas de pintura 

3 caixas de giz de cera (12 cores)  1 resma de papel A4 

4 potes de massinha (500 g) 4 lápis de escrever, 1 borracha, 1 tesoura sem 
ponta e 1 apontador com depósito 

1 caderno pequeno, pautado e horizontal - 96 folhas 
(encapado conforme orientação abaixo em Notas) 

6 pacotes de color card 

Hidrocor fino (12 cores)  1 caixa de lápis de cor (12 cores) 

2 caixas de cola colorida – 23 g (6 cores) Tinta guache – 250 ml – azul escuro / branca / 
verde escuro / laranja 

1 caixa de cola colorida com glitter – 23 g (6 cores) 1 trincha - qualquer numeração / tamanho 

1 pincel grosso - qualquer numeração / tamanho 1 pincel batedor - qualquer numeração / tamanho 

1 rolo de espuma pequeno para pintura em papel 5 folhas de 40 kg - brancas 

4 lixas – nº 150 6 placas de EVA – vermelha, laranja, verde, bege, 
rosa e marrom 

5 folhas de papel crepom: vermelha, rosa, verde,  preta 
e branca 

2 tubos de cola de isopor - 90 g 

1 pacote de chamequinho - amarelo 5 cartolinas coloridas –  
amarela, rosa, verde, vermelha e azul 

100 palitos de sorvete (colocar o nome apenas na 
embalagem) – cor: cru 

5 folhas de papel pardo 

 

LISTA DE MATERIAL PESSOAL/HIGIENE  

 

• Acessórios individuais: mochila, lancheira, garrafa squeeze ou copo com tampa. 

• Necessaire contendo: 1 tubo de creme dental, 1 escova de dente com proteção, 1 toalha de mão e 1 pente ou 

escova de cabelo. 

• 1 muda de roupa de acordo com a estação que deverá permanecer dentro da mochila. 

 
Notas: 
 
1) Os cadernos e livros didáticos deverão ser encapados, pelo responsável, com plástico incolor 
transparente e identificados, através de etiquetas, com o nome completo e nível do aluno.  
2) O responsável deverá realizar a IDENTIFICAÇÃO do material e do uniforme com o nome do aluno, para 
evitarmos eventuais trocas. 
3) Ao definirmos as cores na lista de material, as mesmas precisam ser respeitadas, pois sempre haverá um 
propósito por parte do professor em suas estratégias de trabalho. Não será viável a substituição das cores, 
sendo o material devolvido ao responsável para a devida troca.  
4) O material de uso individual do aluno (completo) deverá ser entregue impreterivelmente no dia 03/02/22 (5ª 
feira) para conferência com o professor. Portanto, deve-se fazer a entrega apenas no horário escolar do aluno, 
que é o horário que o professor estará na escola. Anterior a esta data, não será possível receber o material, pois 
o professor estará envolvido com outras funções. Caso não seja entregue no dia marcado, o responsável tem o 
prazo máximo de 1(uma) semana para enviar o material completo e a conferência será feita apenas pelo 
professor, sem a presença do responsável. Nesse caso, o professor notificará pela agenda o(s) material(ais) que 
não foi (foram) entregues. 
5) Conforme alinhado no contrato escolar assinado pelo responsável na escola, vide cláusula 3ª, é de exclusiva 
responsabilidade do contratante a aquisição do material escolar do aluno. Portanto, não será possível 
compartilhar nenhum material de outro aluno para uso. 
 



LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS: 

 
Kit completo com livros didáticos e paradidáticos. 

• Todos os detalhes referentes aos materiais (o que compõe o kit, valor, parcelamento) 
que constam no kit deverão ser encontrados diretamente no site da Editora SM. 

• A compra deverá ser feita diretamente pelo site da editora com o Voucher indicado para 
a turma dos seu filho. A escola não fará a venda dos livros.  

• O encarte com os informativos da editora será entregue aos responsáveis pela secretaria 
da escola.  
 

 

ALECRIM 3 BNCC- 2 ed. 2019. + LIU AND LIAM 3. 

 +  

Voucher: 

Infantil 5 anos do 1º e 2º Semestres - 303713EI8 

Acesse o portal SM Direto por meio do link: https://www.smdireto.com.br. 
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