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LISTA DE MATERIAL 2021 
EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO 

Material de uso individual para ser guardado no Colégio 

Para alunos novatos:
- 01 revista grande para colagem das atividades de sala (Sugestão: Revista Caras, 
Crescer...)
- 02 Cadernos de desenho, grandes, de capa dura, com 100 folhas (espiral – sem 
pauta, sem folha seda,
capa dura)
- 01 Estojo grande, com zíper, para lápis
- 03 Lápis grafite (preto) triangular (Sugestão JUMBO)
- 01 Borracha (branca grande)
- 01 Apontador para lápis com recipiente para pontas (duplo)
- 01 Caixa de lápis de cor – 12 cores, triangular (Sugestão JUMBO)
- 01 Cola bastão grande
- 01 Blusa para pintura tamanho adulto, com nome do(a) aluno(a)
- 01 Caixa de massa de modelar – 12 unidades
- 01 Estojo de hidrocor (sugerido Pilot – 12 cores com ponta grossa)
- 01 Tesoura com ponta arredondada com nome gravado
- 02 Livros de literatura (a professora indicará posteriormente)
- 01 Pacote de folhas A3 – 40kg – 50 folhas
- 01 Folha de EVA com glitter na cor vermelha
- 01 Folha de EVA na cor vermelha
- 01 Pacote de papel color set na cor amarela – 50 folhas
- 01 Pasta Brasil de plástico, com elástico, tamanho ofício
- 01 Caneta preta para retroprojetor
- 01 Revistinha em quadrinhos
- 01 Revista infantil Picolé
- 01 Estojo de cola colorida com glitter
- 01 Pacote de argila cor natural de 1kg
- 01 fone de ouvido para ser utilizado no laboratório de informática.

Para alunos veteranos:
- 01 revista grande para colagem das atividades de sala (Sugestão: Revista Caras, 
Crescer...)
- 01 Estojo grande, com zíper, para lápis

- 02 Lápis grafite (preto) triangular (Sugestão JUMBO)
- 01 Borracha (branca grande)
- 01 Apontador para lápis com recipiente para pontas (duplo)
- 01 Caixa de lápis de cor – 12 cores, triangular (Sugestão JUMBO)
- 01 Cola bastão grande
- 01 Blusa para pintura tamanho adulto, com nome do(a) aluno(a)
- 01 Caixa de massa de modelar – 12 unidades
- 01 Estojo de hidrocor (sugerido Pilot – 12 cores com ponta grossa)
- 01 Tesoura com ponta arredondada com nome gravado
- 02 Livros de literatura (a professora indicará posteriormente)
- 01 Folha de EVA com glitter na cor vermelha
- 01 Folha de EVA na cor vermelha
- 01 Pasta Brasil de plástico, com elástico, tamanho ofício
- 01 Caneta preta para retroprojetor
- 01 Revistinha em quadrinhos
- 01 Revista infantil Picolé
- 01 Estojo de cola colorida com glitter
- 01 Pacote de argila cor natural de 1kg
- 01 fone de ouvido para ser utilizado no laboratório de informática. 

*Para 2021, a lista foi reduzida por motivo da paralisação pela Pandemia. 
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LISTA DE MATERIAL 2021 
EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO 

UNIFORME ESCOLAR 
O uniforme estará à venda nas seguintes lojas: 

Livraria Leitura: Av. Paraná, 393 - 3272-8492 
Pluriforme: Rod. Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 

3713 Galpão Plu15 - Bonsucesso, BH. Tel. (31) 2526-4298
Papelaria Bikas: Rua Lavras, 188 - 3289-1000 

Papelaria Panorama: Av. Afonso Pena, 2701 - 32257199


