
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Obs. - É proibida a utilização de livros e cadernos de atividades suplementares do professor. 
 

 

01- INGLÊS 

Gumdrops – Volume N 

Autora: Gabriela Zapiain 

Editora Richmond 

 

02- TIC-TAC: É tempo de aprender 

Educação Infantil 1 – Integrado 

Autora: Vilza Carla 

Editora do Brasil 

 

03- RELIGIÃO 

Crescer com Alegria e Fé 1 

Educação Infantil 1 – maternal (nova edição) 

Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda 

Editora FTD 
 

 

OBS: - Senhores pais, o livro de literatura será solicitado no dia da entrega de materiais 

 

04-Material Escolar da Educação Infantil III 

01- caderno de desenho (capa dura) 

01- foto da criança tamanho normal atual (20 x 21cm) 

01 -foto do papai (tamanho normal) (20 x 21cm) 

01- foto da mamãe (tamanho normal) (20 x 21cm) 

01- agenda grande (uma página por dia) 

01- caixa organizadora (média) 

01- tesoura sem ponta 

10- lápis com borracha 

01- avental 

01- caixa de tinta guache (12 cores) 

04- caixas de massa de modelar plastilina (12 unidades 

280g) 

01- pincel de pelo – cabo longo (nº 14) 

01- caderno brochura capa dura (grande) 

01- tela para pintura 20 X 30 

01- pote de tinta acrílica (cores variadas). 

01- papel Filipinho 8 cores 

01- estojo para lápis com divisória 

02- folhas de papel cartão laminado (cores variadas) 

01- fita gomada (grande) 

02- folhas de cartolina dupla face (cores variadas) 

02- folhas de papel crepom (cores variadas) 

01- caixa de cola colorida 

01- tubo de cola glitter 

03- caixas de giz de cera (grosso) 

01- estojo hidrocor c/ 12 cores (grandes – grosso e fino) 

03- caixas de lápis de cor (grosso) de madeira triangular  

02- tubos de cola de isopor 

01- brinquedo educativo – 3 anos 

01- necesserie com material de higiene pessoal (creme 

dental, escova de dente e sabonete líquido) 

05- grampos tipo trilho 

01- pacote de palito de churrasco 

01- garrafa de água – identificada com o nome da criança. 

01- pacote de palito de sorvete 

02- folhas EVA com gliter – (vermelho / verde) 

02- escarcelas 

01- pote de letras 
 

Observações:  

 Todos os materiais deverão ser entregues identificados com o nome da criança no dia      

 Entrega dos materiais – dias 13 e 14/01/2022 das 8:00 às 11:00h. 

ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS CAPUCHINHAS 
 

 

COLÉGIO SÃO JOSÉ 

Praça Panteon, 03 – Centro – Cep: 65.602-000 Caxias - Maranhão 

Fone: (99) 3521-3944 - 3078-3165 

Email: aimcacolegiosaojose@gmail.com 

 

 

 

mailto:aimcacolegiosaojose@gmail.com

