
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

01 Pacote de lantejoulas grandes 

03 Cartolinas brancas. 

01 Tubo de cola branca (90gr). 

01 Caixa de giz de cera grosso 12 cores. 

02 Caixas de massa de modelar12 cores (a base de amido). 

01 Papel crepom branco. 

02 Pacotes de papel dupla face colorido. 

01 Pincel para pintura nº16 (chato). 

02 Caixas de tinta guache. 

01 Jogo pedagógico (para 2 ou 3 anos, peças grandes).  

01 Livro de histórias infantil (adequado à idade). 

01 Caixa de camisa encapada com o nome (A4). 

03 Caixas de lenço de papel 

 (para uso individual quando necessário). 

01 Toalha para lanche com o nome. 

01 Cx. de cola colorida.  

02 Bastões de cola quente grosso. 

01 Pct. Palito de picolé. 

01 Papel fantasia. 

02 EVA com gliter na cor amarelo e rosa. 

03 Folhas de E.V.A liso na cor 1 marron e 2 brancas. 

01 Fita crepe larga. 

01 Fita durex larga 

01 Pasta com elástico tamanho A4. 

01 Avental para pintura ou camiseta usada. 

01 Fita durex colorida. 

04 envelopes grandes. 

01 Pacote de algodão pequeno. 

04 unidades de grampos de madeira grandes. 

01 M. de papel contact transparente 

50 Folhas de papel sulfit – A4 

01 Folha de papel cartão  

01 Travesseiro com fronha 

01 Babador (para ser utilizado na Hora do lanche) 

01 Pacote de balões coloridos. 

02 M. de fita mimosa. 

01 rolo de látex. 

01 peça de elástico fino. 

 

 

        

 

NÍVEL I – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

    UNIFORME ESCOLAR 

Uso obrigatório desde o 1º dia de aula. 

Colocar nome em todas as peças do uniforme. 

* Conjunto calça e jaqueta ou moletom. 

* Bermuda. 

* Camiseta de manga curta ou longa. 

 

DENTRO DE UMA MOCHILA COM NOME: 

# 01 Cueca ou calcinha, bermuda, calça 

Comprida e camiseta para permanecer 

no Colégio (com identificação). 

# 03 fraldas, lenços umedecidos, na mochila, 

todos os dias (se usar). 

# 01 par de calçados. 

 

Comunicamos que no final do 4° 

Bimestre estaremos enviando o 

“Informativo” com as datas do ano 

letivo de 2020 (Início das aulas, 

reuniões, entregas de material...) 

 

 

LISTA DE MATERIAIS 2020 
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01 Pacote de Guardanapo 
01 Pct. de balão coloridos 
03 Cartolinas branca. 
02 Tubos de cola branca (90gr). 
01 Caixa de giz de cera grosso 12 cores  
02 Caixas de massa de modelar12 cores (a base de amido).  
01 Papel crepom amarelo 
02 Pacotes de papel dupla face colorido. 
01 Pincel para pintura nº16 (chato). 
02 Caixas de tinta guache. 
01 Caixa de lápis de cor 12 cores. 
01 Jogo pedagógico (para 2 ou 3 anos, peças grandes).  
01 Livro de histórias infantil (adequado à idade). 
01 Caixa de camisa encapada com o nome (A4).  
03 Caixas de lenço de papel 
 (para uso coletivo). 
01 Toalha para lanche com o nome. 
01 Travesseiro grande com capa e nome 
01 Cx. de cola colorida.  
03 Bastões de cola quente grosso. 
02 Pct. Palito de picolé. 
02 Papel fantasia. 
01 Caixa de cotonetes 
02 EVA com gliter na cor (Branco e Dourado) 
03 Folhas de E.V.A liso na cor (2 verde e 01 amarelo) 
01 Fita crepe larga. 
01 Fita durex larga 
01 Avental para pintura ou camiseta usada. 
01 Pasta de plástico com elástico media tamanho A4 
02 Pastas de plástico com elástico tamanho A3 
01 Fita durex colorida. 
01 Caderno de desenho de brochura grande 
01 Pacote de palito de churrasco. 
01 Pacote de algodão. 
01 Dúzia de grampos de madeira grandes. 
01 M. de papel contact transparente 
50 Folhas de papel sulfite – A4 
01 Folha de papel cartão  
06 Botões grandes 
 

 

 

 

 

 

           NÍVEL II – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

             UNIFORME ESCOLAR 

 

Uso obrigatório desde o 1º dia de aula. 

Colocar nome em todas as peças do uniforme. 

* Conjunto calça e jaqueta ou moletom. 

* Bermuda. 

* Camiseta de manga curta ou longa. 

 

DENTRO DE UMA MOCHILA COM NOME: 

 

# 01 Cueca ou calcinha, bermuda, calça 

Comprida e camiseta para permanecer 

no Colégio (com identificação).  

# 03 fraldas, lenços umedecidos, na mochila, 

todos os dias (se usar). 

# 01 par de calçados. 

 

LISTA DE MATERIAIS 2020 
 

Comunicamos que no final do 4° 

Bimestre estaremos enviando o 

“Informativo” com as datas do ano 

letivo de 2020 (Início das aulas, 

reuniões, entregas de material...) 
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01 Folha de papel laminado. 
01 Mochila. 
01 Estojo com zíper identificado. 
01 Toalha de tecido, estilo americana, para a hora do lanche com nome bordado (vir todos os dias na lancheira). 
01 pasta de papel com elástico – tamanho A4 
02 pastas de plástico – tamanho A3 
02 Pacotes de lenços umedecidos. 
03 Caixas de lenços de papel. 
01 caderno de desenho brochura – tamanho grande. 
01 Caixa de giz de cera - 12 cores.  
01 Caixa de lápis de cor - 12 cores. 
04 Caixas de massa de modelar a base de amido - 12 cores.  
01 Tubo de cola branca (90 gr). 
02 Caixas de tinta guache 06 cores. 
01 Avental para pintura.  
02 Colas glitter. 
01 Cola colorida. 
01 Pincel para pintura nº 12 (chato). 
01 Borracha branca. 
02 lápis preto. 
01 Apontador. 
03 Bastões de cola quente (fino). 
03 Bastões de cola quente (grosso). 
01 Caixa de camisa encapada (com nome). 
01 Revista para recorte. 
01 cartolina BRANCA 
02 Folhas de E.V.A. LARANJA tamanho cartolina (liso). 
02 Folhas de E.V.A. VERMELHO tamanho cartolina (liso). 
01 Folha de E.V.A. AZUL tamanho cartolina (com brilho). 
01 Folha de E.V.A. PRATA tamanho cartolina (com brilho). 
01 Rolo de papel crepom AZUL. 
04 Envelopes BRANCO (tamanho 30x40). 
02 Pacotes de colorset dupla face. 
02 metros de papel contact transparente 
50 fls. de papel sulfite A4 
02 Pratos de papelão redondo, sendo número 7.  
01 Jogo pedagógico de encaixe, peças grandes, de plástico ou madeira. (Memória, quebra-cabeça).  
01 Livro de história (deixar na sala, uso coletivo). 
02 Fita crepe.  
01 Fita durex larga transparente. 
01 Pacote de algodão. 
01 caixa de cotonete. 
01 rolo de lastex. 
01 peça de elástico (fino)             - 01 Pct. de balão  
02 Potes de purpurina.                -  01 Pote plástico identificado com tampa (para guardar massinhas) 
01 Pc lantejoulas grandes.          -  01 Tesoura sem ponta com o nome gravado 
02 M. de fita mimosa.                  -  01 Pacote de palito de picolé. 

 

 

 

NÍVEL III - EDUCAÇÃO INFANTIL 
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LISTA DE MATERIAIS 2020 

 

Comunicamos que no final do 4° 

Bimestre estaremos enviando o 

“Informativo” com as datas do ano 

letivo de 2020 (Início das aulas, 

reuniões, entregas de material...) 

 

 

             UNIFORME ESCOLAR 

 

Uso obrigatório desde o 1º dia de aula. 

Colocar nome em todas as peças do uniforme. 

* Conjunto calça e jaqueta ou moletom. 

* Bermuda. 

* Camiseta de manga curta ou longa. 
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01 Avental para pintura. 
02 Cx. de tinta guache (6 cores). 
01 Pincel para pintura nº 12 (chato). 
02 Bastões de cola quente (fino). 
02 Borrachas (branca macia). 
01 Cx. lápis de cor, 12 cores c/ apontador. 
03 Lápis pretos nº 2. 
01 Estojo com zíper. 
01 Cx. de giz cera, 12 cores.  
01 Caderno de desenho brochura grande. 
04 Cx. de massa de modelar, 12 cores. 
(a base de amido). 

01 Cx. de camisa encapada.  
02 Cx. de lenços de papel. 
01 Cx de cola colorida. 
02 Tubos de cola branca (90 gr). 
01 M Fita mimosa (qualquer cor). 
01 Fita adesiva transparente larga. 
01 Fita crepe. 
01 Livro de história infantil compatível com a idade 
(para ficar no Colégio).  
01 Mochila com lancheira. 

01 Toalha estilo americano  
(vir na lancheira todos os dias). 
01 Pacote papel colorset-extra paper-cil. 
01 Cartolina branca. 
02 Envelopes 30x40 branco. 
03 Folhas de E.V.A., tamanho cartolina 
(sendo 1 bege, 1 rosa e 1 azul claro). 
02 Folhas de E.V.A. glitter 
(sendo 1 preto e 1 vermelho). 
50 Folhas de papel sulfite A4. 
01 Rolo de papel crepom. (vermelho). 
01 Pacote de balão colorido. 
02 M Papel contact transparente. 
01 Pasta polionda fina.  
01 Peça de elástico fino. 
01 Rolo de lastex (elástico). 
01 Pote para massinha, com tampa e nome. 
03 Revistas para recorte. 
01 Tesoura sem ponta (com o nome gravado). 
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NÍVEL IV - EDUCAÇÃO INFANTIL 
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UNIFORME ESCOLAR 

 

Uso obrigatório desde o 1º dia de aula. 

Colocar nome em todas as peças do uniforme. 

* Conjunto calça e jaqueta ou moletom. 

* Bermuda. 

* Camiseta de manga curta ou longa. 

 

Comunicamos  que no final do 4° 

Bimestre estaremos enviando o 

“Informativo” com as datas do ano 

letivo de 2020 (Início das aulas, 

reuniões, entregas de material...) 

 

 

LISTA DE MATERIAIS 2020 

 

mailto:cvnsg@educacaovicentina.com.br


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 Livro de história infantil, compatível com a idade, para permanecer no Colégio.  

01 Caixa de giz de cera, 12 cores. 

01 Cx. lápis de cor, 12 cores, c/ apontador.  

02 Tubos de cola branca (90 gr). 

01 Tesoura sem ponta c/  nome gravado. 

01 Pincel para pintura nº 12 (chato). 

01 Caixa de cola colorida. 

03 Lápis pretos nº 2. 

03 Folhas de E.V.A. tamanho cartolina: (verde, preto e roxo)  
02 Folhas de E.V.A. tamanho cartolina: Gliter: 

 (Dourado e vermelho) 

02 Borrachas brancas macias (grandes).  

02 Pacotes papel colorset extra-paper-cil. 

01 pacote de papel dobradura. 

01 papel crepom, (verde) 

01 cartolina branca. 

01 metro de papel contact transparente. 

01 Caixas de Camisas de papel encapadas, com nome.  

03 Revistas para recortar. 

02 Caixas de Lenços de papel. 

02 Caixas de tinta guache - 06 cores cada. 

01 Pote com tampa, para guardar massinha de modelar. 

01 Pacote de guardanapo. 

02 Estojos com zíper.  

02 Caixas de massa de modelar (à base de amido). 

01 Mochila grande.  

04 Bastões de cola quente (fino). 

01 Pasta com elástico média (com o nome). 

50 Folhas de papel sulfite A4. 

01 caderno 48 fls brochura. 

01 caderno de desenho grande (brochura). 

01 caixa de cotonete 

01 pacote de palito de picolé 

01 pacote de palito de churrasco 

01 pacote de balão.
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            NÍVEL V - EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Comunicamos  que no final do 4° 

Bimestre estaremos enviando o 

“Informativo” com as datas do ano 

letivo de 2020 (Início das aulas, 

reuniões, entregas de material...) 

 

 

             UNIFORME ESCOLAR 

 

Uso obrigatório desde o 1º dia de aula. 

Colocar nome em todas as peças do uniforme. 

* Conjunto de calça e jaqueta ou moletom. 

* Bermuda. 

* Camiseta de manga curta ou longa. 
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