
COLÉGIO MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA               -            LISTA DE MATERIAIS / EDUCAÇÃO INFANTIL / ANO 2020  - INÍCIO DAS AULAS: 03/02/2020  

MATERNAL 1 MATERNAL 2 NÍVEL 1 NÍVEL 2 

1 caixa de giz de cera com 12 cores (médio) 

5 caixas de massa de modelar (12 cores)  

1 tubos (90 gramas) de cola tenaz  

3 pacotes de lenço umedecido 

1 garrafinha de água  

1 lancheira e toalha para lanche com nome 

1 mochila 

2 brinquedos (boneca, carrinho, panelinha) 

1 jogo de memória 

1 caixa (grande) de sapato encapada - azul 

1 caixa de cola colorida 6 cores 

2 livros de histórias (com figuras grandes e 

uma história por livro) material resistente 

(folhas grossas)  

1 camiseta tamanho 10 ou 12 para pintura 

1 pacote de palitos de picolé com 100 unidades 

1 pincel macio nº 18 para pintura 

1 pasta plástica com 50 folhas preta 

1 brinquedo para massinha  

1 brinquedo para areia 

1 brinquedo de fazer bolhas (simples) 

1 pacote de xuxinha ou liguinha para cabelo 

(meninas) 

2 fotos 3x4 da criança 

1 jogo de lego (peças grandes) 

1 brinquedo Montessori de 2 a 3 anos  

1 pacote de prendedores de madeira 

1 pacote de balão nº 12  

1 pacote de bandeja de isopor  

1 bucha de lavar louça 

1 escova de dente com capa e 1 creme dental 

1 rolinho de espuma para pintura 

Botões 

1 estojo contendo 02 lápis preto jumbo, 01 

borracha, 1 caixa (grande) de lápis de cor jumbo 

com 12 lápis (no estojo), 1 apontador com lixeira  

3 livros de histórias com figuras grandes  

1 pincel nº 14 chato 

1 caixa (grande) de giz de cera normal  

4 caixas de massa de modelar (12 cores)  

2 tubos (37 gramas) de cola branca para papel 

1 pasta de plástico 2 cm de espessura com elástico 

(verde) com nome 

1 sacola higiênica com escova e creme dental 

1 toalha pequena com o nome da criança bordada 

1 toalha pequena para lanche com o nome 

1 camiseta grande com o nome da criança para 

aulas de pintura (será usada como avental) 

1 garrafa para beber água/mochila grande/ 

lancheira 

1 brinquedo para areia com nome 

1 brinquedo pedagógico de encaixe e montagem 

lego (grande, não pode ser de E.V.A.) com nome 

nas peças 

1quebra cabeça de papelão para 3 ou 4 anos com 

peças grandes com nome nas peças 

1 jogo da memória 3 ou 4 anos 

1 caixa de cola colorida 6 cores  

2 brinquedos para ficar na sala (boneca, carrinho, 

panelinha, de preferência pequenos) 

1 brinquedo de bolinha de sabão e 1 língua de 

sogra 

1 caixa de sapato verde  

1 pacote de Lenços umedecidos;  

Xuxinhas, tic-tac, prendedor para cabelo (meninas) 

Forminhas para brincar com massinha  

 

2 cadernos (grande) 48 folhas, capa dura 

2 livros de histórias com figuras grandes 

1 estojo contendo 02 lápis preto, 01 borracha 

1 caixa (grande) de lápis de cor, com 12 lápis (no 

estojo)  

1 pote de alfabeto móvel de E.V.A. (pequeno) 

1 tesoura sem ponta 

1 apontador com lixeira 

1 pincel nº 10  

Canetas hidrográficas (grossa) 6 cores 

1 caixa de cola colorida (6 cores) 

1 caixas de tinta guache (6 cores) 

1 caixa (grande) de giz de cera  

2 caixas de massa de modelar (12 cores  

2 tubos de cola branca para papel, ponta fina 

1 caixa de tinta confetti acrilex 

1 pasta de plástico (2cm de espessura) com elástico 

(vermelha)     

1 sacola higiênica contendo 1 escova com capa 

protetora, creme dental e toalha com nome 

1 toalha para lanche com nome 

1 camiseta grande (pai ou mãe) para trabalho com 

tinta, com nome 

1 copo de plástico para beber água com tampa 

1 lancheira 

1 brinquedo para areia 

1 jogo de legos 

1 quebra cabeça de madeira de acordo com a idade 

1 caixa ( grande )de sapato encapada – vermelha 

50 palitos de picolé (pode ser vermelho, amarelo, 

azul ou verde) 

1 pacote de balão nº 7 

1 pacote com forminhas para massinha 

1 brinquedo de alinhavo em M.D.F. 

Potes de sorvete,10 botões coloridos, bandeja de 

isopor, 1 brinquedo de bolinha de sabão, Xuxinhas, 

tic-tac, lenço umedecido, 4 jornais. 

 

1 caderno espiral pequeno (48 folhas) para 

leitura 

1 caderno grande de caligrafia 

1 caderno de 48 folhas de desenho  

2 cadernos grandes 96 folhas (brochura)  

1 estojo duplo contendo: 4 lápis preto, 2 

borrachas, 1 tesoura sem ponta, 1 

apontador com lixeira 

1 caixa de lápis de cor grande (com 24 

unidades) 

1 pincel nº 08 chato e 1 pincel brochura 

Canetinha fina (12 cores/ponta vai e vem) 

3 caixas de massa de modelar (12 cores)  

2 tubos de cola 3D (1 com gliter e o outro 

sem) 

1 caixa de tinta guache (12 cores)  

4 tubos de cola (grande) branca  

1 maleta amarela 

1 caixa de sapato grande encapada 

amarela 

4 revistas para recortes 

1 lancheira e toalha para lanche com nome 

1 garrafa para beber água 

1 brinquedo educativo-pedagógico (5 

anos) Dominó, quebra-cabeça, loto leitura. 

1 brinquedo para massinha 

1 camiseta grande (pai ou mãe) com o 

nome da criança para aulas de pintura 

(será usada como avental) 

2 Livros de história grande 

Tampinhas  

1Tela p pintura de mais ou menos 30cm 

por 30 cm 

1agulha de tapeceiro nº 16 

1 foto ¾ do aluno 

1pacote de xuxinha para as meninas 

1 gel pequeno para os meninos 

1 pacote de pirulito (a Professora irá 

solicitar durante o ano) 



 

 

 
Apostila Escola da Inteligência uso obrigatório a partir do Nível I - Você deve comprar pelo site www.bookfair.com.br 
 
Apostila SAS Plataforma de Educação uso obrigatório – Adquirida no site da Livraria SAS – A partir do Maternal II – Você deve comprar pelo site 
www.colegiodivinaprovidencia.saslivrarias.com.br.  
 

Ou pelo portal do aluno no site www.maedivina.com.br. 

 

 

UNIFORME: 
Adquirido nas Malharias OUSADIA, fone: 3498-7944   Malharia KZOZ, fone: 3498-7777 

Seu uso é obrigatório, diariamente: 

- Feminino:  

Calça comprida, bermuda ou saia bordô  

 Camiseta manga curta ou longa, jaqueta branca e bordô 

 

- Masculino:  

Calça comprida ou bermuda bordô 

 Camiseta manga curta ou longa, jaqueta branca e bordô 

 

- Calçados Masculino e Feminino: (Obrigatório todos os dias). 

Tênis: branco, preto, marrom, azul escuro ou cinza 

Meias brancas, pretas ou cor clara. 

Sandália nas cores neutras, e para a melhor comodidade e segurança no andar segue modelos abaixo: 

  

 

IMPORTANTE! 
Em todo o material deverá constar o nome do(a) aluno(a), inclusive em cada 

lápis de cor, giz, pecinhas de brinquedos, creme dental, escova, copo, pincel, 

tesoura, etc...  

* Encapar todos os cadernos e livros com plástico na cor de cada turma: 

Maternal 1 - AZUL 
Maternal 2 - VERDE 
Nível 1 -        VERMELHO 
Nível 2 -        AMARELO      
 
E também, todo material deverá ser reposto quando houver necessidade ou 

for solicitado. 

Trazer todo o material do(a) aluno(a), já identificado, no dia 

30/01/2020, das 13h30m às 16h.  

Não recebemos material fora deste horário. 

http://www.colegiodivinaprovidencia.saslivrarias.com.br/
http://www.maedivina.com.br/

