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Srs. Pais e Responsáveis, 

A lista de materiais para o ano letivo de 2021 precisou ser ressignificada para se adequar aos 
protocolos e cuidados com a saúde dos nossos pequenos, portanto publicamos uma lista 
reduzida e qualquer necessidade de outros itens ou de reposição, será solicitado com 
antecedência. 

Os materiais pedagógicos/artes devem ser organizados, identificados e entregues numa caixa 
organizadora nas seguintes especificações: 

 

 

 

 

 
 
 
Os livros devem estar encapados e com identificação. 
 

Título: PROSINHA – EDUCAÇÃO INFANTIL 1  

                                 Caixa com 2 livros (Parte 1 e 2) 

Autoras: Anita Adas e Cristiana Musa                                                       

Editora:  Saraiva 
 
 

 
 
 
 

Relação de Livros e Materiais 

2021 

G3 – Educação Infantil  

 C440 x A320 x L260 (mm) 
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LÍNGUA INGLESA 

 
Título: Super Safari WORKBOOK 1 (Cambridge) 

Autores:  Herbert Puchta / Günter Gerngross / Peter 

Lewis-Jones 

Distribuidores:  
Dell Books Editora - (71) 3022-3445  
SBS Livraria Internacional - (71) 3336 9845                    
Disal Editora - (71) 3341-1910 
 
 
 
 

 

 Kit Liv - Grupo 3 – (Adquirido no Colégio) 

 

 
 
 

Esse material deve ser providenciado por todos os estudantes (matrículas novas ou 

rematrícula). 

 

TODOS OS MATERIAIS DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS COM NOME 

• 01 Classificador de elástico com logotipo (adquiridos na escola). 

• 01 Pasta catálogo com 40 folhas com logotipo do colégio (apenas para alunos novos). 

• 01 Pasta para arte com logotipo do colégio (adquirida na escola). 

• 01 Avental plástico (adequado ao tamanho da criança). 

• 01 Balde de praia com pá (somente para os alunos novos). 

• 01 Caderno de desenho (A4 / 96 folhas). 

• 01 Squeeze (garrafinha para água – identificado obrigatoriamente). 
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• 01 Tesoura (sem ponta / nome gravado).  

• 01 Tesoura de massinha (nome gravado). 

• 01 Estojo completo (3 lápis jumbo médio triangular e apontador com depósito apropriado 
para o lápis triangular jumbo / borracha / lápis de cor (12 cores)  triangular jumbo/ cola 
bastão média) Todos os materiais e estojo devem ser identificados com nome e 
reposto quando necessário. 

• 01 Caixas lápis cera gizão (12 cores). 
• 01 Estojo de pilot color (12 cores). 

• 03 Pacotes de lenço umedecido 
• 03 Pacotes de lenço de Papel.  
• 01 Pote vazio de sorvete. 

• 01 Copo plástico vazio com tampa (tipo de requeijão) 

 

 

 

O estudante que renovou a matricula para o ano de 2021, que pagou taxa ou 

entregou todo material solicitado em 2020 não será necessário providenciar esse 

material. 

• 02 Pincéis (no 20). 

• 100 Folhas de ofício branco (tamanho A3). 

• 100 Folhas de ofício colorido  

• 03 Lápis (triangular jumbo) e 01 apontador apropriado. 

• 01 Pacote de forminhas para doce  

• 01 Pacote de pratinho de papelão – tamanho médio 

• 50 Palitos de picolé. 

• 01 Rolinho de espuma para pintura. 

• 02 Caixas de massa de modelar – 12 cores (base amido). 

• 01 Caixa para pintura de rosto (bastão) 

• 01 Pote de tinta guache 250ml de cada cor (azul, amarela, vermelha, branca e preta). 
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• 01 Caixa de tempera guache fantasia metalic. (15gr) 

• 01 Caixa de cola colorida com 6 cores (23gr) 

• 01 Dúzia de pregador. 

• 01 Frasco de anilina (qualquer cor). 

• 02 Lixas de parede no 120. 

• 01 Tubo de cola branca (200ml) - lavável e não tóxica 

• 02 Blocos de  papel criativo. 

• 02 Blocos de Canson A3 (gramatura 170/m2) 

• 02 Pacotes Criative lumiar paper. 

• 02 Pacotes de papel – Filipinho color cards A4. 

• 01 Folha de papel seda (cor livre). 

• 01 Folha de celofane nacarado. 

• 01 Folha de papel crepom (cor livre) 

• 02 Tubos de cola bastão – tamanho médio 

• 01 Rolos de fita durex transparente - grossa  

• 01 Pacote de 50g de gliter/purpurina 
• 01 Pacote 50gr de lantejoula - tamanho grande 

 

 

 
 

 

 

1. Todos os livros deverão ser marcados com o nome do aluno (na capa) e 

forrados com plástico transparente. 

2. A comunicação família/escola (atividades, avisos, comunicados, circulares, 

informativos entre outros...) será pelos canais online: classroom da turma, 

agenda virtual e e-mail. 

3. Disponibilizaremos funcionárias para receber a caixa organizadora 

individual do estudante para conferência.  
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• Os referidos materiais só deverão ser enviados ao colégio quando 

for possível retomarmos as atividades presenciais/híbridas em 

novas datas que serão divulgadas. 

 

Atenciosamente, 
Equipe Mendel Vilas 


