
Material didático – Adesão ao material no ato da matrícula e a primeira remessa será entregue a partir da primeira semana de aula.  

Relação de 
materiais 

Pré-escolar I / Educação Infantil 2022

 

 

 
Observação: 
* Uniforme diário – Obrigatório: camiseta da EIC. Bermuda 

(preta) para os meninos e legging ou corsário (preta) para 
as meninas. Usar tênis nas aulas de movimento. 

    Colocar o nome da criança e  m todos os materiais.

. 

 

01 Fotos 3 x 4  
01 Foto da família 

02 Fotos 10x15 (01 foto da criança com a mãe e 01 foto da 
criança com o pai) 

01 Encadernação na vertical de 30 folhas de papel A3 
cartolinado (297 x 420) para Ensino Religioso 
02 Cadernos de capa dura vermelho – sem espiral – 48 
folhas (grande) 

01 Livro de história infantil – Escolher das seguintes coleções: 

Editora GLOBAL:  
- Coleção Pega e lê (Mary França) 
Editora ÁTICA: 
- Coleção Gato e rato (Mary França) 
- Coleção Pingos (Mary França) 
Encapar com plástico transparente e colocar o 
nome. 

 
02 Revistas coloridas (sugestão Globo Rural, Claudia, Pais e 
filhos, Decoração...) 

01 Jogo educativo (com peças grandes) 
03 Brinquedos (homenzinho, boneca, jogo de panelas, 
carrinho...) 

Colocar o nome nos brinquedos e nos jogos. 
 

01 Tesoura sem ponta com nome gravado 
01 Fita crepe (para identificar materiais de uso individual do aluno) 

03 Colas pequenas com bico fino 
03 Refis de cola quente (fino) (para aulas de Arte) 
03 Caixas de massa de modelar Tipo Soft (6 cores) 
01 Caixa de cola colorida (6 cores) 
01 Caixa de tinta guache - tempera guache (12 cores) 

01 Fita larga (para aulas de Arte) 
01 Pincel nº 12 referência 815 
01 Pacote de lantejoulas (grande) 
01 Estojo com três divisórias (uso individual) 
01 Durex colorido 

02 Lápis grafite pequeno triangular (grosso) 
01 Apontador para lápis grosso 
01 Caixa de lápis de cor pequeno triangular (grosso) 12 
cores 
01 Jogo de canetinhas hidrocor (850) 
01 Caixa de giz de cera 
01 Marcador permanente (médio) 
01 Marcador permanente (fino) 
02 Borrachas brancas 

01 Pacote de 48 folhas de papel - 8 cores (220 x 315 
mm) – Tipo TILI – PAPER  
04 Folhas de cartolinas americanas (amarelo, laranja, 
rosa, preto ou vermelha) 
03 Folhas de E.V.A. (material emborrachado) (marrom, verde 
claro e nude) 
01 Folha de E.V.A. (material emborrachado) decorado 
01 Pacote de E.V.A. (material emborrachado) cortado em 
formato de bichinho, coração, flor sol, ou outros) 
01 Papel crepom (amarelo, laranja ou branco) 
10 Folhas de papel cartolinado A4 

03 Caixas de lenços descartáveis (Uso individual) 

Trazer sempre na mochila: roupas para troca, máscaras 
para troca, toalha de rosto (com o nome da criança), lenço 
umedecido descartável e embalagem para guardar roupas 
sujas. 

 

Trazer sempre na lancheira: lanche (fruta, suco, bolo, 
biscoito, etc.), guardanapo (com o nome da criança) e 
garrafinha com água. 

 
 

 Para o melhor rendimento de seu (ua) filho (a) e o bom andamento das atividades, 
é indispensável que o material escolar esteja completo no início das aulas. 
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