
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material para uso diário 
 

 

 Mochila/merendeira 

 Muda de uniforme completa (ensacada e com o nome da criança em todas as peças) 

 Toalha de pano pequena (para lanche) 

 Necessaire para guardar escova e pasta de dente 

 Escova de dente com caixa protetora 

 Pasta de dente sem flúor 

 Escova de cabelo ou pente 

 Garrafinha plástica com o nome da criança 
 

 

 

Material a ser adquirido: 
 

 01 pasta plástica fina, de elástico, amarela 

 01 pasta classificadora amarela com 50 plásticos 

 01 pasta plástica amarela com 5 cm de lombada 

 

Material Quantidade Cor/Especificação 

Papel Color Card Lumi 01 pacote  

Papel Color Card  01 pacote  

Bloco de papel Canson A3 branco 01 unidade  

Papel Crepom encerado 01 unidade  

Lixa  03 unidades Preta 

Tinta para artesanato (250 ml) 01 pote de cada cor Vermelha, verde e marrom 

Massa de modelar a base de amido (500 g) 01 pote  

Cola branca  500 gramas  

 

 

Educação Infantil  

PRÉ I 

Colégio Santa Teresa de Jesus  

Telefone: 2569.2035 – www.stateresa.com.br 

 

 

LISTA DE MATERIAL 2020 
 

INFORMAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS 

 

Conforme bilhete enviado anteriormente, pensando no seu conforto e conveniência, estabelecemos uma 

parceria com a FTD e a SM Edições que possibilitará a aquisição dos livros didáticos e paradidáticos, com 

desconto especial para o nosso Colégio.  

Através do site das editoras você terá ainda o conforto de ter os livros entregues na escola no 

período de 27 a 31 de janeiro.  

Abaixo os respectivos endereços dos sites para acesso: 

 Edições SM – www.smdireto.com.br 

 FTD – www.ftdcomvoce.com.br  

 

 

 



 

Cola colorida com gliter 01 unidade Cor Livre 

Tinta tridimensional (3D)  01 tubo Cor Livre 

Caneta hidrocor (12 cores) 01 caixa Ponta grossa 

Lápis de cor (12 cores)  01 caixa  

Lápis grafite triangular 03 unidades  

Borracha branca  01 unidade  

Novelo de lã  01 unidade Amarelo ou Azul 

Marcador para retroprojetor (ponta média)            02 unidades  Azul e Vermelho 

Palito de churrasco              01 pacote  

Apontador para lápis grosso              01 unidade  

Blusa de malha  01 unidade 
Tamanho P de adulto, para ser 

usada nas atividades de pintura 

Tela para pintura 30 cm x 40 cm 01 unidade  

Pincel tipo trincha n° 18 01 unidade  

Tinta Nankin 02 unidades Cor Livre 

Lantejoula 25mm 01 pacote Cor Livre 

Etiquetas Inkjet laser 6282 01 pacote  

Foto 3x4 recente  01  

Foto recente da criança tamanho 10x15 01  

Tesoura pequena com ponta arredondada (de 

bom corte) 
01 unidade Com o nome da criança gravado 

      
 

 Material Programa Bilíngue  

 Kit Evolution – Pré I - O material deverá ser adquirido no site ftdcomvoce.com.br 

Dois (2) brinquedos novos a serem escolhidos dentre os listados abaixo (de acordo com a faixa etária da 

criança). 

Solicitamos observar a segurança das peças e o reconhecimento da marca no mercado, visando o uso 

seguro dos brinquedos enviados. 
 

 Bebê com roupa 

 Carrinho de boneca 

 Pacote de animais de plástico (tamanho médio) 

 Jogo de panelinhas 

 Carro ou caminhão 

 Jogo educativo, preferencialmente de madeira   
 
 

 

 

OBSERVAÇÕES:   
 

 O livro de literatura infantil para o projeto Ciranda do Livro será solicitado após o início das aulas. 

 

 O material deverá ser entregue no colégio, etiquetado com o nome da criança e com o seu segmento 

(Educação Infantil), no período de 27 a 31de janeiro de 8h às 17h. 

 

 Para melhor organização, solicitamos a entrega da lista completa, respeitando o período indicado que 

antecede o início das aulas. 

 

 

 REUNIÃO DE PAIS – 04/02/2020 

13h – Maternal e Pré I 

14h – Pré II 


