
Lista de Materiais 2022
Kinder 5 - Educação Infantil

▪ MATERIAIS COMPLEMENTARES

01 Bloco de papel branco A3 – 150g

01 Caixa de massa de modelar Soft - caixa com 15 cores

01 Fita durex larga 

01 Folha de E.V.A. Brilho 40x60 (PRETO)

01 Folha de E.V.A. liso 40x60 (SALMÃO)

02 Folhas de cartolina (BRANCA)

50 Folhas de papel grosso A4, 180g

01 Massa de E.V.A branca – 50g

01 Pacote com 100 folhas de papel sulfite A4 - 75g - (AZUL)

01 Pacote de bexigas com 50 unidades (ROXA)

01 Pacote de lantejoulas (Grandes) douradas

02 Pacotes de lenços umedecidos

02 Potes de tinta guache 250ml (VERMELHA E VERDE)

01 Rolo de papel crepom (ROSA)

01 TNT (AZUL ROYAL) - 1 metro

01 Tubo de cola glitter (VERDE)

01 Tecido feltro (amarelo – 50 cm, qualquer outra cor – 50 cm)

Material didático: 
Uno Internacional (Disponível para compra através da ÁREA RESTRITA no site do colégio:
http://www.maededeus.edu.br/area-restrita.html)

Material de Robótica: 
Zoom Education (Disponível para compra através da ÁREA RESTRITA no site do colégio:
http://www.maededeus.edu.br/area-restrita.html)

▪ MATERIAIS DE USO PESSOAL

01 Apontador para lápis gigante

01
Bolsa para guardar objetos de higiene (tipo necessaire) com um copo plástico para 
higiene, um creme dental, uma escova dental e uma toalha de boca.

02 Borrachas brancas com nome

01
Brinquedo pedagógico: quebra-cabeça de 30 a 60 peças/ jogo da memória/ dominó/ 
alinhavo/ jogos de encaixe)

http://www.maededeus.edu.br/area-restrita.html
http://www.maededeus.edu.br/area-restrita.html


01 Caderno de cartografia grande (espiral e capa dura)

01 Caixa de lápis gigante com 24 cores

01 Camiseta tamanho adulto para atividades de pintura

01 Estojo grande com três zíperes

01 Garrafa para água, tipo Squeeze

01 Jogo de canetinha hidrocor ponta grossa (12 cores)

01 Lancheira

02 Lápis grafite jumbo

01 Livro infantil adequado à faixa etária (escrita caixa alta)

01 Revista para recorte

01 Pasta polionda A3 com elástico

01 Pincel chato nº 10 - cabo longo

01 Tesoura escolar com mola

01 Troca de roupa completa

02 Tubos de cola líquida - 100g
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▪ MATERIAIS PARA A CHÁCARA

01 Capa de chuva

01 Galocha ou bota

01 Lupa infantil

01 Prancheta para atividades de registro

01 Protetor solar

01 Repelente

TODO MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME DO ESTUDANTE 

▪ NÃO É NECESSÁRIO ADQUIRIR AGENDA. Como forma de comunicação entre professores,
pais e estudantes continuaremos a utilizar o Classroom. Todos os recados e avisos de aulas
serão enviados pelos professores por esta plataforma.

▪ Recordamos que o uso do uniforme diário é obrigatório e consta de camiseta ou bata do
colégio; calça, bermuda ou short saia do colégio; agasalho do colégio; meia preta branca ou
azul marinho lisa e tênis preto, branco ou azul marinho. TODOS IDENTIFICADOS COM O
NOME DO ESTUDANTE.

▪ O Uniforme de Gala pode ser encomendado com a D. Areli 3337-0464/99922-3073 ou
D. Maria Augusta 98827-9055.


