
 

 

 

Educação Infantil 

MATERNAL III  

Entrega: 21 e 24/01 

 
01 conjunto de hidrocor -12 unidades de ponta grossa 

02 caixas de massa de modelar (sugestão: marca soft) 

01 caixa de giz de cera  grosso – 12 unidades  

01 caixa de lápis de cor triangular (12 unidades) 

03 livros de literatura (a escola divulgará o nome dos livros posteriormente) 

01 blusa grande de malha para pintura, com o nome do(a) estudante. 

01 tesoura de ponta arredondada (com nome gravado) 

01 pasta A3 com alça 

01 pacote de folha A3 - 60kg – 50 folhas 

01 folha EVA 

01 folha EVA cor glitter 

01 pacote com 50 folhas de papel colorset (cores variadas) 

01 vidro de cola de 500ml 

02 metros de americano cru 

01 pacote de palito de picolé colorido 

01 pacote de folha estampada sortida  

01 pincel chato reto n° 22 

01 rolinho de espuma para pintura 

01 kit de pintura a dedo 

02 metros de chita 

01 kit de cola colorida 

02 potes de tinta guache 250 ml 

01 lixa de parede 

02 cadernos de desenho – espiral 100 folhas, sem pauta e sem folha de seda, com 

capa dura 

01 caderno A5 capa dura 

02 potes de tinta de tecido 37ml (qualquer cor) 

01 cartolina branca 

01 papel cartão 

01 papel camurça 

01 colorset (qualquer cor) 

01 alfabeto móvel de madeira 

01 brinquedo de encaixe de acordo com a faixa etária: Lego ou Monta Tudo 

01 boneca ou carrinho 

01 quebra cabeça em madeira 

01 conjunto de animais ou de panelinhas 

3 livros de literatura (serão indicados no início do ano, pelas professoras) 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
UNIFORME ESCOLAR PARA USO DIÁRIO  
 Um dos modelos adotados pelo Colégio. 
 Agasalho: prioritariamente, deve-se usar modelo adotado pelo Colégio. 
 Calçado: tênis, não é permitido o uso de sapatos, sapato de salto, sandálias 

ou chinelos. 
 
VENDA DE UNIFORME: Site loja.pluriforme.com.br ou na Papelaria 
Bikas (R. Lavras, 188 - loja 02 - São Pedro) 

 

https://loja.pluriforme.com.br/linha-uniforme-escolar

