
 

 

Lista de Material – 2021 

Educação Infantil I 

 

 

1 resma de papel A4 

1 resma de papel A3 

3 fl de EVA – cores variadas 

2 fl de EVA fantasia 

2 fl de cartolina branca 

2 fl de papel 40kg 

3 fl de papel crepom 

3 pacotes de Extra Paper Cil – 

cartolina 

4 tubos de cola branca – 90gr 

5 refis de cola quente grosso 

3 rolos de durex colorido – cores 

variadas 

1 rolo de fita dupla face 

1 rolo de fita crepe grossa 

1 rolo de fita durex larga 

1 pote de guache 250 gr (BRANCO 

OU AZUL) 

2 potes de massa de modelar 500g 

1 m de contact transparente 

3 pacote de celofane – Tamanho 

11X21. 

 

1 pacote de palito de picolé 

1 pacote de lantejoula 

1 trincha 

2 pacotes de forminha 

1 caixa de lápis de cor JUMBO – 12 

unidades 

1 caixa de giz de cera grosso 

ESTACA– 12 unidades 

1 caixa de caneta hidrocor grossa – 12 

unidades 

2 escovas de dentes com capa 

protetora / tubo de creme dental 

infantil 

1 sacola com roupas do aluno (com 

nome marcado para troca em caso de 

necessidade) 

1 jogo de encaixe p/ a idade de 03 

anos - material resistente 

1 tesoura de ponta redonda 
1 estojo 
1 caderno ¼ capa dura 96 folhas 
azul - pequeno 

 Os livros didáticos do Sistema de Ensino Poliedro deverão ser adquiridos 
na secretaria do Colégio. 

 Todo material deve ser entregue e etiquetado com o nome completo e ano 
do aluno (exceto papéis). 

 Os materiais didáticos (livros) deverão ter capa plastificada transparente 
(contact). 

 1 livro de literatura será solicitado ao longo do ano letivo. 
 Somente os alunos novos devem trazer os itens sublinhados.  
 



 

 

Lista de Material – 2021 

Educação Infantil II 

 

 

2 resmas de A4 

2 blocos de papel canson 3 

fl de EVA – cores variadas 2 

fl de EVA fantasia 

2 fl de cartolina branca 

2 fl de papel 40kg 

3 fl de papel crepom 

1 pacote de Extra Paper Cil – 

cartolina 

4 tubos de cola branca – 90gr 

5 refis de cola quente grosso 

3 rolos de durex colorido – cores 

variadas 

1 rolo de fita dupla face 

1 rolo de fita crepe grosso 

1 rolo de fita durex larga 1 

pote de guache 250 gr 

(VERMELHO, AMARELO, VERDE) 

2 potes de massa de modelar 500g 

1 m de contact transparente 

1 pacote de palito de churrasco 3 

pacote de celofane – Tamanho 

11X21. 

 

1 pacote de palito de picolé 

2 pacotes de lantejoula 

1 trincha 

2 pacotes de forminha 

1 caixa de lápis de cor JUMBO – 12 

unidades 

1 caixa de giz de cera grosso 

ESTACA– 12 unidades 

1 caixa de caneta hidrocor grossa – 12 

unidades 

1 tesoura pequena – sem ponta 2 

escovas de dentes com capa 

protetora / tubo de creme dental 

infantil 

1 sacola com roupas do aluno (com 

nome marcado para troca em caso de 

necessidade) 

1 jogo de encaixe p/ a idade de 03 

anos - material resistente 

1 estojo 

1 caderno ¼ capa dura 96 folhas 

verde - pequeno 

 Os livros didáticos do Sistema de Ensino Poliedro deverão ser adquiridos 
na secretaria do Colégio. 

 Todo material deve ser entregue e etiquetado com o nome completo e ano 
do aluno (exceto papéis). 

 Os materiais didáticos (livros) deverão ter capa plastificada transparente 
(contact). 

 1 livro de literatura será solicitado ao longo do ano letivo. 
 Somente os alunos novos devem trazer os itens sublinhados.  
 



 

 

Lista de Material – 2021 

Educação Infantil III 

 

 

2 resmas de A4 

2 blocos de papel canson 3 

fl de EVA – cores variadas 2 

fl de EVA fantasia 

2 fl de cartolina branca 

2 fl de papel 40kg 

3 fl de papel crepom 

1 pacote de Extra Paper Cil – 

cartolina 

4 tubos de cola branca – 90gr 

5 refis de cola quente grosso 

3 rolos de durex colorido – cores 

variadas 

1 rolo de fita dupla face 

1 rolo de fita crepe grosso 

1 rolo de fita durex larga 1 

pote de guache 250 gr 

(VERMELHO, AMARELO, VERDE) 

2 potes de massa de modelar 500g 

1 m de contact transparente 

1 pacote de palito de churrasco 3 

pacote de celofane – Tamanho 

11X21. 

1 pacote de palito de picolé 

2 pacotes de lantejoula 

1 trincha 

2 pacotes de forminha 

1 caixa de lápis de cor JUMBO – 12 

unidades 

1 caixa de giz de cera grosso 

ESTACA– 12 unidades 

1 caixa de caneta hidrocor grossa – 12 

unidades 

1 tesoura pequena – sem ponta 2 

escovas de dentes com capa 

protetora / tubo de creme dental 

infantil 

1 sacola com roupas do aluno (com 

nome marcado para troca em caso de 

necessidade) 

1 jogo de quebra-cabeça p/ a 

idade de 03 anos - material 

resistente (30 peças) 

1 estojo 

1 caderno ¼ capa dura 96 folhas 

amarelo - pequeno 

 




 Os livros didáticos do Sistema de Ensino Poliedro deverão ser adquiridos 

na secretaria do Colégio. 
 Todo material deve ser entregue e etiquetado com o nome completo e ano 

do aluno (exceto papéis). 

 Os materiais didáticos (livros) deverão ter capa plastificada transparente 
(contact). 

 1 livro de literatura será solicitado ao longo do ano letivo. 
 Somente os alunos novos devem trazer os itens sublinhados.  
 


