
 

 

LISTA DE MATERIAL 2019 – MATERNAL 2 ANOS 

MATERIAL PEDAGÓGICO PARA USO INDIVIDUAL (FICA NO COLÉGIO) 

LIVRO: CJ Toni Itinerários Bambino (infantil 2 anos) 

Autores: Cristina Tibiriçá Hüle e Diver 

Editora: FTD 

Site: www.ftdcomvoce.com.br 

Usuário: 004000002758MG2019 

Senha pais: 27581541698474 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL PARA FINS PEDAGÓGICOS (FICA NO COLÉGIO) 

200 Folhas de papel A3 branco 

01 Pacote de papel Color Set (tamanho A4) 
03 Caixas de massa de Modelar (Tipo Soft) 

 

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (FICA NA ESCOLA) 

01 Nécessaire  contendo:   
01 escova de dente – 01 creme dental  - 01 toalha de banho – 02 copos com tampa – 1 muda de roupa para 

troca segundo a estação, fraldas e lenço umedecido (caso seja necessário).   

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 O material para fins pedagógicos  constitui recurso didático valioso, que enriquece o processo de ensino-
aprendizagem.  

 Todo o material de uso individual deve ser identificado com o nome da criança e o ano, inclusive o 
uniforme, tênis, mochila, pasta e lancheira.  

 Materiais de uso diário para permanecer na bolsa, também devem ser identificados. 

 O material pedagógico para uso individual - que fica no colégio - deverá ser entregue no segundo dia de 
aula. 

 Toda Comunicação FAMÍLIA - ESCOLA deve ser feita através de uma agenda escolar. 

Kit Coleção dos Sonhos – Infantil 
Maternal 02 anos 
ISBN : 978-85-8276-248-6 

  link : www.bookfair.com.br 
           Senha: colegionossasenhoradenazare 
 

01 Pincel para pintura n°12 
01 Tubo de cola branca 
01 Caixa de Gizão de cera 

 

 01 Caixa de camisa forrada 
 02 Pastas de papelão com grampo 
 06 Envelopes pardos (tamanho A4) 
 01 Brinquedo pedagógico (de acordo com a idade) 
 01 Livro de história (de acordo com a idade) – Projeto de leitura 
 01 Caderno para desenho (tipo cartografia) 

http://www.ftdcomvoce.com.br/


 

 

 

LISTA DE MATERIAL 2019 – INFANTIL 3 ANOS (MATERNAL III) 

MATERIAL PEDAGÓGICO PARA USO INDIVIDUAL (FICA NO COLÉGIO) 

LIVRO: Toni Itinerários, volume 1  (infantil 3 anos) 

Autoras: Cristina Hülle e Angélica Prado.  

Editora: FTD 

Site: www.ftdcomvoce.com.br 

Usuário: 004000002758MG2019 

Senha pais: 27581541698474 

 
Livro Didático 3 aninhos 
Coleção dos Sonhos - Infantil Ano 1 
ISBN : 978-85-8276-250-9   

link : www.bookfair.com.br 
           Senha: colegionossasenhoradenazare 
 

01 jogo de pincel atômico (12 cores) ponta 

grossa                                                                                                                            

01 tesoura de ponta redonda com o nome da 

criança gravado                                                                                                            

01 caixa de gizão de cera (12 cores)                                                                                                                                                         

02 caixas de massa para modelar ( tipo soft)                                                                                                                                            

01 pincel para pintura nº12 (grosso)                                                                                                                                                   

01 tubo de cola branca                                                                                                                                                                            

02 vidros de cola colorida                                                                                                                                                                      

01 pasta de papelão com grampo                                                                                                                                                            

03 envelopes pardo tamanho A4                                                                                                                                                          

01 pasta polionda  4cm ( Atividades para casa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

01 caixa de camisa grande encapada                                                                                                                                                                        

01 estojo contendo:  01 lápis de escrever, 

apontador com tampa, borracha e lápis de cor 

jumbo 12 com cores.                                                                                                                                                                                                         

02 fotos 3x4 da criança                                                                                                                                                                                                  

02 potes de tinta guache (cores variadas)                                                                                                                                              

01 caderno de desenho grande                                                                                                                                                                                               

MATERIAL PARA FINS PEDAGÓGICOS (FICA NO COLÉGIO) 

01 bloco criativo colorido – 08 cores       

03 livros de história de acordo com a idade                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

01 brinquedo pedagógico guardado em uma sacola de pano ou TNT 

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (FICA NA ESCOLA) 

1 copo plástico com tampa e o nome da criança                                                                                                                             

1 estojo contendo: 1 escova de dente e 1 creme dental 

1 toalhinha de mão                                                                                                            

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 Material para fins pedagógicos  constitui recurso didático valioso, que enriquece o processo de 
ensino-aprendizagem 

 Todo o material de uso individual deve ser identificado com o nome da criança e o ano, 
inclusive o uniforme, tênis, mochila, pasta e lancheira.  

 Materiais de uso diário para permanecer na bolsa, também devem ser identificados. 

 O material pedagógico para uso individual - que fica no colégio - deverá ser entregue no 
segundo dia de aula. 

 Toda Comunicação FAMÍLIA - ESCOLA deve ser feita através de uma agenda escolar. 

http://www.ftdcomvoce.com.br/


 
 
 

LISTA DE MATERIAL 2019 –  INFANTIL 4 ANOS (1º PERÍODO) 

MATERIAL PEDAGÓGICO PARA USO INDIVIDUAL (FICA NO COLÉGIO) 

LIVRO DIDÁTICO: 

 Toni Itinerários, volume 2 (infantil 4 anos) 

       Autoras: Cristina Hülle e Angélica Prado.  

               Editora: FTD 

                          Site: www.ftdcomvoce.com.br 

               Usuário: 004000002758MG2019 

               Senha pais: 27581541698474 

 

 Coleção dos Sonhos - Infantil Ano 2 
 ISBN : 978-85-8276-251-6 
link : www.bookfair.com.br 

                        Senha: colegionossasenhoradenazare 
 

 PROJETO DE LEITURA  

03 livros de história de acordo com a faixa etária (CAIXA ALTA)  

 

  INGLÊS: 

Playtime A - Class Book E Workbook – Ed. SBS (Oxford) 

 

01 estojo contendo: 01 caixa de lápis de cor – 
24 cores, 04 lápis de escrever, 01 apontador 
plástico com depósito, 01 borracha branca  

01 estojo com 2 zíperes, contendo: 01 caixa de 
gizão de cera – 12 cores, 01 jogo de pincel 
atômico – 12 cores – ponta grossa 

01 tubo de cola branca 90g 

01 tubo de cola bastão 40 g 

01 tesoura de ponta redonda com o nome da 
criança gravado 

01 quebra-cabeça com peças de madeira (de 
acordo com a faixa etária da criança) 

01 caixa de camisa grande encapada 
(reforçada) 

02 fotos 3x4 da criança 

01 foto3x4 do pai e da mãe (colocar o nome da 
criança) 

01 caderno capa dura – 50 folhas – Para Casa  

01 pasta de papelão com grampo – Azul  

03 envelopes pardos – tamanho 310x410mm 

01 pasta polionda – 5 cm com alça – reforçada 

03 brinquedos (boneca, carrinho, panelinhas, 
bicho de pelúcia, etc.) – podem ser usados, 
desde que estejam conservados 
01 colchonete de courvin azul – espuma D20 
(medidas: 0,50x0,50x0,03) colocar o nome da 
criança 

 

MATERIAL PARA FINS PEDAGÓGICOS (FICA NO COLÉGIO) 

* 01 rolo de fita crepe 
* 03 caixas de massa de modelar – 12 cores 
*04 revistas usadas (folhear e retirar as páginas impróprias – com gravuras de violência ou nudez) 
* 01 rolo de durex pequeno – colorido 
*06 tubos de cola dimensional 3D metálica 

*06 tubos de cola colorida com glitter 

http://www.ftdcomvoce.com.br/


*10 refis de cola quente (finos) 

* 01 bloco criativo colorido – 08 cores – 325mmx235mm 

* 01 pacote de papel criativo LUMI A4 – 50 folhas  
*01 Bloco de folhas A3, 180 g/m² 
*01 pacote com 10 folhas de papel estampado, 180g/m² 
* 03 folhas de papel crepom (cores variadas) 
* 03 folhas de colorset (cores variadas) 

* 02 folhas de papel de seda (cores variadas) 

* 01 folha de papel celofane (cores variadas) 

* 03 folhas de papel pardo 

* 03 folhas de papel cartão (cores variadas) 

* 03 folhas de cartolina laminada (cores variadas) 

* 02 folhas de papel ondulado (cores variadas) 

* 03 folhas de EVA (cores variadas) 

*02 folhas de EVA com glitter (cores variadas) 

* 1 m de contact incolor 

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (FICA NA ESCOLA) 

* 01 garrafinha com nome da criança 

* 01 necessaire contendo: 01 escova de dente e  01 creme dental       

* 01 pacote de lenços umedecidos com 96 unidades 

* 01 caixa de lenço de papel 

           ATELIÊ DE ARTES                                                 

1 avental 

1 pote de tinta guache 250ml 

6 tubos de cola coloria 

2 telas para pintura 30x30 cm 

1 bloco de papel criativo colorido ( 8 cores) 

1 folha de papel pardo 

1 folha de papel de seda 

1 folha de papel cartão preto 

1 massa biscuit 500g 

1 cola bastão 

1 tesoura 

Lápis de cor 

Lápis HB 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 O material para fins pedagógicos constitui recurso didático valioso que enriquece o processo 
de ensino-aprendizagem.  

 Todo o material de uso individual deve ser identificado com o nome da criança e o ano, 
inclusive o uniforme (em todas as peças) , tênis, mochila, pasta e lancheira.  

 Materiais de uso diário para permanecer na bolsa, também devem ser identificados. 

 O material pedagógico para uso individual - que fica no colégio - deverá ser entregue no 
segundo dia de aula. 

 Encapar o caderno como desejar. Livros encapados com papel contact transparente. 

 Todos os cadernos e livros devem ter etiquetas do lado de fora constando: o nome completo 

da criança, série, turma e nome do Colégio. 

 Não trazer brinquedos para a sala de aula, exceto nas sextas-feiras e na primeira semana de 

aula. 

 Evitem trazer: material incompleto, sem etiqueta e coisas que não estejam na referida lista. 

 Toda Comunicação FAMÍLIA - ESCOLA deve ser feita através de uma agenda escolar. 



 

 

LISTA DE MATERIAL 2019 –  INFANTIL 5 ANOS (2º PERÍODO) 

MATERIAL PEDAGÓGICO PARA USO INDIVIDUAL (FICA NO COLÉGIO) 

 

 LIVRO DIDÁTICOS 

Toni Itinerários, volume 3 (infantil 5 anos) 

              Autoras: Cristina Hülle e Angélica Prado.  

              Editora: FTD 

                         Site: www.ftdcomvoce.com.br 

              Usuário: 004000002758MG2019 

              Senha pais: 27581541698474 

 

 Livro Didático  
Coleção dos Sonhos - Infantil Ano 3 

       ISBN : 978-85-8276-253-0  
               link : www.bookfair.com.br 
                        Senha: colegionossasenhoradenazare 

 

 PROJETO DE LEITURA  

03 livros de história de acordo com a faixa etária (CAIXA ALTA)  

 

  INGLÊS: 

Playtime B - Class Book E Workbook – Ed. SBS (Oxford) 

 

01 estojo com dois zíperes contendo: 1 borracha, 3 lápis de escrever, 2 colas bastão, 1 apontador com 
depósito, 1 caixa de lápis de cor, 1 jogo de canetinhas hidrocor. 

1 caderno brochurão (123X) 60fls (PARA CASA) 

1 caderno brochurão (sem pauta) 60fls (DESENHOS) 

4 pastas com grampo para atividades. 

3 envelopes pardo tamanho 310x410mm 

1 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária. 

1 garrafinha de água 

1 caixa de camisa grande encapada (reforçada) 

1 pasta polionda – 5 cm com alça – reforçada 

2 fotos 3x4 da criança 
 

MATERIAL PARA FINS PEDAGÓGICOS (FICA NO COLÉGIO) 

 
1 rolo de fita crepe 
3 caixas de massa de modelar – 12 cores 
1 pode de plástico pequeno com tampa, para colocar a massinha. 
2 folhas de papel pardo 
1 folha de E.V.A. 
1 folha de papel crepom 

http://www.ftdcomvoce.com.br/


2 folhas de papel colorset 
1 pacote de folhas A4 (500 fls) 
1 bloco de folhas A3. 
1 pacote de papel Filipinho 
 

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (FICA NA ESCOLA) 

 

1 garrafinha de água com nome da criança 

1 necessaire contendo: 01 escova de dente e  1 creme dental       

1 caixa de lenço de papel 

 

           ATELIÊ DE ARTES 

                                                     

1 avental 

1 pote de tinta guache 250ml 

6 tubos de cola coloria 

2 telas para pintura 30x30 cm 

1 bloco de papel criativo colorido ( 8 cores) 

1 folha de papel pardo 

1 folha de papel de seda 

1 folha de papel cartão preto 

1 massa biscuit 500g 

1 cola bastão 

1 tesoura 

Lápis de cor 

Lápis HB 

                                                                                             

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 O material para fins pedagógicos constitui recurso didático valioso que enriquece o processo 
de ensino-aprendizagem.  

 Todo o material de uso individual deve ser identificado com o nome da criança e o ano, 
inclusive o uniforme, tênis, mochila, pasta e lancheira.  

 Materiais de uso diário para permanecer na bolsa, também devem ser identificados. 

 O material pedagógico para uso individual - que fica no colégio - deverá ser entregue no 
segundo dia de aula. 

 Encapar o caderno como desejar. Livros encapados com papel contact transparente. 

 Todos os cadernos, livros e apostilas devem ter etiquetas do lado de fora constando: o nome 

completo da criança, série, turma e nome do Colégio. 

 Não trazer brinquedos para a sala de aula, exceto nas sextas-feiras e na primeira semana de 

aula. 

 Evitem trazer: material incompleto, sem etiqueta e coisas que não estejam na referida lista. 

 Toda Comunicação FAMÍLIA - ESCOLA deve ser feita através de uma agenda escola. 

 


