
 
LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL – 2020 

2º PERÍODO – EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

QUANT. ESPECIFICAÇÃO DISCRIMINAÇÃO 

01 Unidade 
Caderno brochurão sem pauta e capa dura na cor amarela com 96 folhas.  
ATENÇÃO: para atividades em casa. 

01 Unidade Caderno brochurão pequeno (¼) com pauta e capa dura na cor amarela com 96 folhas. 
Caso necessário, deverá ser encapado na cor amarela. 

01 Unidade Caixa de camisa tamanho A4, encapada com plástico adesivo na cor amarela. 

01 Unidade 
Camisa de malha usada, tamanho grande, para proteger todo o uniforme durante as 
pinturas. ATENÇÃO: Aventais só protegem parte do uniforme. 

02 Unidades 
Livro de literatura infantil para a Biblioteca de Classe. Os títulos serão indicados 
posteriormente pela professora.  
Deverão estar encapados com plástico transparente adesivo, preferencialmente. 

01 Unidade Pasta polionda de 6cm com alça na cor amarela. 

01 Unidade Tesoura pequena, ponta arredondada, com o nome da criança gravado. 

01 Unidade Pasta catálogo com 20 plásticos. 

02 Unidades Um apontador com depósito e outro apontador sem depósito. 

03 Unidades Borracha grande branca macia. 

07 Unidades Caneta hidrográfica ponta porosa média (2,0 mm) na cor preta. 

02 Caixas Lápis de cor grande com 24 unidades. Observar se tem a cor bege. 

06 Unidades Lápis preto 1025 nº 2 (exclusivamente na cor preta). 

02 Vidros Anilina líquida (cores variadas). 

01 Unidade Brinquedo pedagógico “Jogo da Forca”.  

01 Estojo Pincel hidrocor color 850, com 12 unidades de cores sortidas. 

01 Unidade Pasta de papelão com elástico na cor amarela. 

02 Pacotes Papel “color set” estampado, tamaho A4. 

01 Unidade 

Livro didático: Coleção Alecrim 3 para Educação Infantil – Editora SM 
Este item deverá ser comprado no link www.smdireto.com.br, utilizando o código de 
voucher: 131043EI6 
Formas de parcelamento com desconto, sem juros: Dezembro (10x) e Janeiro (7x) 

 

 Quaisquer dúvidas sobre o processo de compra on-line, basta agendar um horário no colégio para que possamos 
auxiliá-los.  

 

 OBS.: 

 Todos os materiais deverão vir etiquetados com o nome do aluno e a turma, dentro da caixa 
polionda e ser entregue na sala de aula para a professora.  

 Essa caixa não será devolvida. 

 Não é necessário colocar nomes em cada lápis, caneta hidrográfica e caneta hidrocor, pois no 
2º período esses materiais são usados coletivamente, em potes, por todas as crianças. 

 


