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LISTA DE MATERIAIS – CCPM / 2023 

Educação Infantil – 1º Período 

 

1. MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

➢ 2 cadernos tipo brochurão capa dura sem pauta – 96 folhas. 

➢ 1 kit para sala de aula contendo: 3 lápis preto nº 2 jumbo triangular, 1 borracha branca    macia, 1 apontador 

jumbo com depósito, 2 caixas de lápis de cor jumbo com 12 cores (nome em cada lápis), 1 cola branca 90 g. 

➢ 1 pasta catálogo com 50 plásticos (Portfólio). 

➢ 1 pasta fina de plástico (pode ser usada a do ano anterior). 

➢ 1 caixa de gizão de cera. 

 

MANTER NA MOCHILA DIARIAMENTE 
 

➢ kit de higiene pessoal, contendo: 

- 1 garrafinha para água. 

- 1 toalha de mão personalizada. 

- 1 guardanapo de tecido (30 cm x 30 cm). 

- 1 escova de dente com capa plástica. 

- 1 creme dental.  

     - 1 par de roupa (uniforme ou short e blusa, calcinha ou cueca para emergência). 

 

2. MATERIAL PARA ENTREGAR NA ESCOLA 

 

➢ 1 brinquedo pedagógico ou faz-de-conta - Sugestões: Jogos de encaixe, Lego, Letras e numerais móveis, Bingo 

dos bichos, Quebra-cabeça, Blocos de madeira tipo Engenheiro, formas para modelar massinha, bonecas, 

carrinhos com caçamba, animais em miniatura, faz de conta - cozinha (panelas, xícaras, fogão,). 

➢ 1 camisa de malha, tamanho grande, para aula de arte ou avental infantil com nome. 

➢ 1 tela para pintura 20 cm x 30 cm. 

➢ 1 conjunto de caneta hidrocor ponta grossa 12 cores. 

➢ 1 caneta marcador permanente (cor preto). 

➢ 1 folha de papel AP 40 branco. 

➢ 2 folhas de papel pardo, AG ou Kraft. 

➢ 4 folhas de papel colorset (cor azul, vermelho, verde e preto). 

➢ 2 folhas de papel crepom (cor branco). 

➢ 1 pacote de Chamequinho A4 amarelo.  

➢ 1 pacotes de papel Filipinho Color A4, com 45 folhas. 

➢ 1 rolo de fita crepe 18 x 50. 

➢ 1 rolo de fita de cetim 10 m x 10 mm, cor à escolha. 

➢ 4 caixas de massa de modelar soft 12 cores. 

➢ 3 folhas de EVA (1 estampado, 1 atoalhado vermelho e 1 com gliter). 

➢ 1 caixa de sapato encapada na cor verde.  

➢ 1 pincel para pintura nº 18. 

➢ 4 cartelas de adesivos (desenhos pequenos). 

➢ 5 bastões grossos de cola quente. 
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➢ 1 pacote de balão nº 7 (cor azul). 

➢ 100 palitos de picolé colorido. 

➢ 1 sacola ecológica - algodão cru tamanho 40 x 50 liso.(Amazon/Mercado livre/Elo7) 

➢ 2 tintas para tecido na cor vermelho. 

 

OBSERVAÇÕES: 
 
➢ Todos os materiais (de uso individual, uniforme, livros e cadernos) deverão ser devidamente marcados e 

identificados com nome completo do (a) aluno (a), ano e turma. 
➢ Os materiais individuais são consumíveis e devem ser substituídos durante o ano, conforme a necessidade. 
➢ Os materiais de uso coletivo e que ficarão na escola deverão ser entregues nos dias 25 a 31 de janeiro, no 

horário de 8 às 17h, na Biblioteca. Todos os itens devem estar identificados com o nome da criança. Após o dia 
01/02/2023 não iremos receber o material escolar. 

 
3. LIVROS DIDÁTICOS - SISTEMA BERNOULLI DE ENSINO - Edição 2023  

 

➢ Coleção Principal Sistema de Ensino Bernoulli – Educação Infantil - 4 anos.  

➢ Coleção Eu no Mundo. 

 

Obs.: O kit de livros didáticos é composto por livros impressos e material digital da plataforma “Meu Bernoulli”. A 

aquisição do material didático concederá ao estudante uma chave para acesso ao material digital.  

 

4. LIVRO DIDÁTICO - PROGRAMA BILINGUE   

➢ TB - Thomas Bilingue for Schools - iPlay 4. 

 
Atenção! A aquisição dos livros didáticos será pelo portal Gennera. O tutorial para pedidos dos livros será 
enviado    posteriormente. 
. 
. 
5. OBRAS LITERÁRIAS 

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

A FAZENDA BEM-TE-VI 
Autor(a): Márcia Glória Rodriguez Dominguez 

Ilustrador(a): Rebeca Simone 
Editora do Brasil 

O MACACO KIKI NO VALE DAS LETRAS 
Autor (a): Edmara Viana 
Venda direta pela autora 

Obs: Enviaremos maiores informações sobre a 
aquisição da obra, no início do ano letivo. 

 
 
6. UNIFORME ESCOLAR - USO DIÁRIO E OBRIGATÓRIO 

 
➢ Camisa de manga curta ou manga longa.  
➢ Bermuda azul de tactel. 
➢ Calça azul de tactel. 
➢ Calçado: tênis com meias (uso obrigatório nas aulas de Ed. Física) ou sandálias presa ao pé e sem salto. 
➢ Agasalho na cor azul. 

 
OBS.: O uniforme específico para judô e balé será informado no início do ano letivo. 

 
 
 
 

INÍCIO DAS AULAS – 1º DE FEVEREIRO 2023 

https://www.editoradobrasil.net.br/marcia-gloria-rodriguez-dominguez/
https://www.editoradobrasil.net.br/rebeca-simone/

