
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

01- RELIGIÃO 

Crescer com Alegria e Fé – Volume 2 –-Educação Infantil 

Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda 

Editora FTD - 2ª Edição – 2021 

 

02- INGLÊS 

 Gumdrops – Volume 1 

 Autora: Rebeca Lee Williams 

 Editora Moderna. São Paulo, 2014 

 

03- Assim eu aprendo: integrado – Educação Infantil 1 

Organizadora: Editora do Brasil – São Paulo, 2015- 1ª edição 

Editora do Brasil 
 

OBS: - Senhores pais, cada criança deverá trazer um livro de literatura em bom estado de conservação, para a 

utilização como material didático. 

 

04- Material Escolar da Educação Infantil IV 

01 – caderno de desenho capa dura 

01 – caderno brochura capa dura 

15 – lápis com borracha 

04 – caixas de massa de modelar 

01 – estojo de pincel hidrocor 12 cores (escrita 

grossa) 

01 – estojo para lápis com divisórias 

03 – caixas de lápis (grosso) de cor, de madeira 

triangular para desenvolver a motricidade 

01 – tesoura sem ponta (identificado com o nome 

da criança) 

01 – avental (identificado com o nome da criança) 

01 – caixa organizadora pequena 

02 – tubos de cola branca grande (90 gramas) 

02 – apontadores com depósito (para lápis fino e 

grosso) 

01 – pote de letras com mais de 100 peças 

03 – caixas de lápis de giz de cera 

01 – cola gliter 

01 – pincel de pelo – cabo longo nº 8 

02 – pastas classificadoras de plástico com grampo. 

01 – foto da mãe – tamanho 10 x 15 

01 – foto do pai – tamanho 10 x 15 

01 – foto da criança – tamanho 10 x 15 

01 – copo identificado com o nome da criança 

01 – necesserie com material de higiene pessoal (creme 

dental, escova de dente e sabonete líquido, identificados 

com o nome da criança).  

01 – agenda (uma página por dia, tamanho grande) 

01 – tela para pintura 20 X 30 

01 – revista usada com imagens adequadas para criança 

01 – fita gomada (grande) 

01 – fita transparente (grande) 

01- pacote de palito de picolé 

01- caixa de tinta guache com 6 cores. 

01- tubo de cola de isopor. 

01-  pacote de papel filipinho 

02- EVA lisos de cores diversas 

03- EVA com gliter de cores diversas 

01- folha de papel cartão 

Observações: 

 Todos os materiais deverão ser entregues identificados com o nome da criança. 

 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 
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