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Lista de Material - Maternal -  Educação Infantil 
 
 

Linguagem Oral e Escrita 
 

 

Livro paradidático: João e o pé de feijão 
Autores: Adaptação de Richard Walker e ilustrações de Niamh Sharkey  
Editora: Girafinha 
ISBN: 9788599520093 
 

Observação: Além do título acima solicitado, no início do ano letivo, via agenda, serão 
solicitados mais 2 livros paradidáticos. 
 
 

Inglês 
 
 

 

Livro: Playtime starter – Class Book 

Autora: Selby, Claire 

Editora: Oxford 

ISBN: 9780194046534 

 
 

Materiais 
 
3 fotos do(a) aluno(a) tamanho 3x4 (recentes)  

1 foto do(a) aluno(a) bebê tamanho 10x15  

1 foto da família tamanho 10x15 (recente)  

1 tesoura escolar sem ponta com o nome do(a) aluno(a) gravado  

1 estojo de aquarela em pastilhas com 12 cores - sugestão: Faber-Castell  

1 caixa de tinta PVA para artesanato com 6 cores - sugestão: Acrilex  

1 caixa de lápis de cor longo triangular jumbo com 12 cores 
1 jogo de caneta hidrocor pilot com 6 cores 
1 caixa de gizão de cera (meu primeiro giz) com 6 cores 
1 trincha, modelo de referência - Tigre 519 (½)   

1 pincel chato nº16  

1 tela para pintura 20cmx30cm  

3 tubos de cola líquida transparente 40g  
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1 pote de massinha 500g (cor de livre escolha) - sugestão: UTI GUTI   

1 rolo com textura (para massinha)  

1 pasta fina amarela transparente de plástico com elástico  

1 Pasta transparente Rosa (Matéria – Inglês) 
100 folhas de papel sulfite branco A4  

1 bloco colorido / criativo A3 120g/m2 (24 a 32 folhas, de acordo com a marca)  

1 bloco de desenho branco A3 140g/m2 com 20 folhas  

1 bloco de desenho branco A4 140g/m2 com 20 folhas  

1 pacote de papel para origami circular com 50 folhas  

10 botões redondos (tamanho grande, cores diversas)  

1 pacote de palito de sorvete colorido (50 unidades)  

3 livros “para colorir” com figuras grandes  

1 revista com muitas figuras  

1 camiseta de adulto branca (para usar nas aulas de Artes)  

1 faixa de pastilha adesiva resinada com 40 pastilhas (cor livre escolha)  

1 lixa grossa 

6 folhas de EVA de cores variadas 

1 fantoche simples (personagem de livre escolha) (Matéria – Ensino Religioso) 
 

 

Importante 
 

 Na primeira reunião de pais, todo o material escolar deverá ser entregue etiquetado com 
o nome completo e a série do(a) aluno(a). Colocar o nome em cada unidade de giz de cera, 
caneta hidrocor e tinta.  

 Diariamente, o(a) aluno(a) deverá trazer na mochila 1 copo plástico, 1 troca de roupa em 
saco plástico e a agenda escolar, que será fornecida pelo Colégio no início do ano letivo. 
 

 

Observações 
 

 
 

 

A LIVRARIA DA PRAÇA estará no Colégio São Francisco Xavier de 10/01 a 

04/02/2017 das 9h às 17h. No sábado 21/01/17 haverá plantão das 8h às 12h.  

 

                            Telefone para contato: 96935-8138 

 

UNIFORMES 

 
A comercialização das novas peças se iniciará em 10 janeiro de 2017 nas dependências do Colégio São 
Francisco Xavier de 2ª a 6ª feira das 8h às 17h. No sábado 21/01/17 haverá plantão das 8h às 12h 
Salientamos que o uso dos modelos atuais será permitido ainda pelos próximos dois anos, ou seja, até 
dezembro de 2018. Portanto, não existe a pronta obrigatoriedade do uso das peças que compõem os novos 
modelos. 
O novo uniforme será comercializado exclusivamente nas dependências do SANFRA. 
Disponibilizaremos oportunamente mais informações sobre os dias da semana e os horários disponíveis para 
aquisição dos uniformes no decorrer do ano letivo. 
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