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  LISTA DE MATERIAIS 2021 Maternal 3 – Educação Infantil 
 

01 Mochila de rodinha com materiais de uso individual, contendo os seguintes itens: short, camiseta, calcinhas ou cuecas, 

toalha de banho, chinelo, sabonete líquido, sacos plásticos para devolução de roupa suja e repelente (preferencialmente 

aerossol). 

1 Lancheira térmica contendo os seguintes itens: guardanapo de pano e utensílios para uso diário, garrafinha térmica para água 

(com identificação: nome e série). O suco deverá estar em garrafa térmica 

01 Pasta Polionda A3 – cor amarela, com alça (nome e turma ao lado da alça) 

01 Educamos Didáticos SM Educação Infantil I (venda exclusiva através do site smdireto.com. br) 

01 Material Bilíngue - Liu and Liam 1 (venda exclusiva através do site smdireto.com.br) 

 

PERMANECERÃO NA ESCOLA, ARMAZENADOS E USADOS INDIVIDUALMENTE  
(DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS COM O NOME DO ALUNO E DEVERÃO FICAR NO COLÉGIO.) 

 
03 Livros literários. (A lista de livros será disponibilizada nas primeiras semanas de aula) 

01 Pasta catálogo – 100 sacos plásticos (alunos novos) 

01 Tesoura sem ponta 

01 Camisa branca de malha sem estampa (recomenda-se em maior tamanho, pois será colocada por cima do uniforme para 
proteger nas atividades de pintura) 
03 Blocos de A3 com 20 folhas 

01 Bloco criativo colorset A4 

100 Folhas de papel A3 branco 

02 Folhas brancas de papel 40kg 

03 Folhas coloridas (azul, amarela e vermelha) e papel 40 kg 

01 Resma de folhas A4 210x297 (branca) 75g 

01 Pacote de papel de bala rococó para colagem ou forminha de doce com 50 unidades 

01 Novelo de lã (cor livre) 

01 EVA (cor livre) 

03 Potes de massa de modelar atóxia – 500 g 

01 Caixa de pintura a dedo (6 cores) 

01 Tela para pintura 30cmx40cm 

01 Pincel nº 14 

01 Rolo de pintura 5 cm 

01 Pincel trincha 25,4cm 

03 Potes de Guache 250 ml (cores a escolher: vermelho, amarel e, azul) 

01 Hidrocor Jumbo lavável 12 cores 

01 Metro de brim (cor cru) 

01 Metro de TNT (qualquer cor) 

01 Fantasia (pode ser usada) 

01 Jogo pedagógico (bloco lógico, construtor ou jogo de encaixe) 

01 Brinquedo de praia 
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03 Bichinhos de borracha (animais marinhos) 

01 Kit mercadinho ou feirinha 

 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

 Conforme as atividades e projetos desenvolvidos na turma, ao longo do ano, serão solicitados: alimentos para 
realização de práticas culinárias, imagens e objetos que ilustrarão e enriquecerão as temáticas, revistas para recorte 
ou rasgadura, sucatas, rótulos, embalagens e taxas para eventos culturais e atividades externas. 

 Os materiais solicitados na lista deverão ser entregues no colégio na semana que antecede o primeiro dia de aula (18 
a 22 de janeiro de 13h às 18h no prédio da Educação Infantil. E TODOS os itens deverão estar devidamente 
identificados com o nome da criança. 

 A reunião de pais será dia 05 de fevereiro, às 16 horas pela Plataforma virtual Teams. 

 O período letivo de 2021 terá início no dia 08/02/2021, conforme horário de adaptação informado por e-mail. 

 Os uniformes podem ser encontrados nos endereços abaixo: 

- Nova Escolar - Rua Voluntários da Pátria, 45- E – Botafogo. Tel.: 2537-1844 / 9384-1055 

- Mil dicas Uniformes - Rua das Laranjeiras, 462 – loja 20 a 23 – Laranjeiras. Tel.: 2225-5916 – fax: 2265-9355 

 

 Buscando facilitar a vida das famílias, o Colégio Vicentino da Imaculada Conceição apresenta o SM Direto, uma 
ferramenta onde o aluno recebe os livros diretos na escola, de forma prática, fácil e segura. 

 Vantagens do SM direto. 

 Conveniência. 

 Descontos garantidos para os responsáveis pelos alunos. 

 Frete grátis. 

 Parcelamento sem juros. 

 Alunos com o livro didático no início das aulas  

 https://www.smdireto.com.br  - VOUCHER 48391EI7 
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