
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infantil II 
 

 
● 06 revistas para recorte e pesquisas (Globo Rural, Claúdia, Desfile, Caras)

● 01 caixa de lápis de cor com 12 cores (com nome em todos os lápis) (Jumbo) (n

● 01 caixa de lápis de cor fino com 12 cores (não retirar da embalagem)

● 02 borrachas brancas (com nome) 

● 04 lápis de escrever (com nome) 

● 02 porta-lápis de napa com  fecho 

● 01 apontador com depósito (com nome) 

● 03 jogos de Pilot Color 850 grosso com 12 cores (não retirar das embalagens)

● 02 jogos de Pilot 750 S fino com 12 cores (não retirar das embalagens)

● 01 pasta de plástico polionda (grossa com alça) 

● 01 pasta de plástico fina para colocar os deveres

● 01 tesoura Mundial (com o nome da criança gravado)

● 02 caixas de massa de modelar (grande) (Acrilex)

● 01 pacote de bola de soprar - cor: __________________________

● 04 vidros de cola branca Pritt (Tenaz) de 110g 

● 02 rolos de papel toalha para uso diário da criança nas diversas ativ

● 01 caixa de camisa encapada com o nome da criança (com tampa separada)

● 02 fotos 3 x 4 

● 01 muda de roupa para ficar no Colégio (com nome)

● 01 rolo de 50m de fita de tafetá – 21 mm (Fitex) 

● 01 rolo de 50m de fita de tafetá – 36 mm (Fitex) 

● 01 caderno brochurão sem pauta capa dura (grande)

● 03 Kit Cards (cores vivas – folha A4) 

● 02 pacotes de lantejoula – cor: __________________

● 01 marcador de Retroprojetor na cor: __________________________ 

● 01 metro de contact - cor: __________________________

● 01 rolo de lã - cor: __________________________

 
 

 

Lista de Material 
Infantil II – Educação Infantil - 2022 

 06 revistas para recorte e pesquisas (Globo Rural, Claúdia, Desfile, Caras) 

 01 caixa de lápis de cor com 12 cores (com nome em todos os lápis) (Jumbo) (não retirar da embalagem)

ão retirar da embalagem) 

grosso com 12 cores (não retirar das embalagens) 

de Pilot 750 S fino com 12 cores (não retirar das embalagens) 

 

 01 pasta de plástico fina para colocar os deveres 

da criança gravado) 

de massa de modelar (grande) (Acrilex) 

cor: __________________________ 

 02 rolos de papel toalha para uso diário da criança nas diversas atividades e necessidades em sala de aula;

 01 caixa de camisa encapada com o nome da criança (com tampa separada) 

 01 muda de roupa para ficar no Colégio (com nome) 

mm (Fitex) – cor: __________________________ 

36 mm (Fitex) – cor: __________________________ 

ão sem pauta capa dura (grande) 

cor: __________________________ - tamanho: nº 05 

 01 marcador de Retroprojetor na cor: __________________________ - ponta: ______ mm 

cor: __________________________ 

cor: __________________________. 

 

 

 

 

 

embalagem) 

idades e necessidades em sala de aula; 



 

Feminino: camisa polo (branca ou azul) ou blusa (com ou sem manga). Short saia, calça de tactel ou de moletom,

bermuda de elanca. Somente para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º

ou da bermuda de elanca. 

Masculino: camisa polo (branca ou azul) ou camisa (com ou sem manga). Calça de tactel ou de moletom ou

Calçado: tênis. Somente para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), será permitido o uso de

calcanhar. Não será permitido o uso de chinelo, sandálias de salto, botas ou

Agasalho: casaco de tactel, moletom ou blusa de malha (manga longa). 

Educação Física: 

Feminino: blusa e bermuda de elanca colegial. 

Masculino: camisa e short de elanca light. 

 

 

O uniforme deverá ser adquirido em um dos fornecedores abaixo:

UNIVERSO UNIFORMES - Rua Professor Gustavo Monteiro de Castro, 120

   Antiga Fábrica Magmar 

 
OU 
 
PÁGIOS - Rua Barão de Cotegipe, 130 ao lado do Itaú 

 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

• 1ª Reunião de pais: 01/02/2022

• Início das aulas: 01/02/2022 - terça

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIFORME 

: camisa polo (branca ou azul) ou blusa (com ou sem manga). Short saia, calça de tactel ou de moletom,

para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), será permitido o uso de short saia 

camisa polo (branca ou azul) ou camisa (com ou sem manga). Calça de tactel ou de moletom ou

para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), será permitido o uso de

será permitido o uso de chinelo, sandálias de salto, botas ou similares. 

: casaco de tactel, moletom ou blusa de malha (manga longa). Uso obrigatório do agasalho do colégio

O uniforme deverá ser adquirido em um dos fornecedores abaixo: 

Rua Professor Gustavo Monteiro de Castro, 120 

Antiga Fábrica Magmar – Tel. 3441-9296 

Barão de Cotegipe, 130 ao lado do Itaú – Tel. 3441-6474 

01/02/2022 - terça-feira às 19h; 

terça-feira. 

 

 

 

 

 

 

 

: camisa polo (branca ou azul) ou blusa (com ou sem manga). Short saia, calça de tactel ou de moletom, bermuda de tactel ou 

ao 5º ano), será permitido o uso de short saia 

camisa polo (branca ou azul) ou camisa (com ou sem manga). Calça de tactel ou de moletom ou bermuda de tactel. 

para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), será permitido o uso de sandália presa no 

agasalho do colégio. 


