
 

 

 

 

 

 

 

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

01- TIC-TAC: É tempo de aprender 

Educação Infantil – Integrado 3 

Autora: Vilza Carla 

Editora do Brasil 
 

02- RELIGIÃO 

Crescer com alegria e fé – 2 – Educação Infantil 

Autoras: Ednilce Duran / Glair Arruda 

Editora FTD 
 

03- INGLÊS 

Gumdrops – Volume 2 
Autora: Rebeca Lee Williams 

Editora Richmond 

 

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

para a utilização como material didático. 
 

04- Material Escolar da Educação Infantil V 

 

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. 
  

20- lápis 

20- borrachas ponteira 

01- avental 

01- tesoura sem ponta  

01- caderno de desenho grande (capa dura) 

04- caixas de massinha de modelar 

01-estojo de hidrocor (12 cores) 

01-caixa de tinta guache (6 cores) 

01-bandeja de isopor (aquela de frios) 

03- caixas de lápis de cor de madeira triangular (12 

cores - finos) 

04- apontadores com depósito 

02- caixas de giz de cera (12 cores) grosso 

01- tubo de cola branca (grande) 90 gramas 

02- pastas 2,5 cm de altura (com elástico) 

04- grampos tipo trilho (plástico) 

02- envelopes, tamanho oficio (na cor branca) 

01- agenda (1 página por dia, tamanho grande) 

01- revista usada para recorte (OBS: Globo rural, 

Saúde, Pais e Filhos). 

01- metro de tecido tnt (liso) 

01- flanela 

01- cola colorida 
 

01- cola gliter 

02- EVA com gliter e 1 liso 

01- caderno brochurão (grande) capa dura 

01- tela de pintura (20 cm x 30 cm) 

02-potes de tinta acrílica 

01- pincel de pelo – cabo longo, nº 14 

01-caixa organizadora pequena 

01 estojo para lápis com divisória (para ficar na escola) 

01-fita gomada 

01-brinquedo educativo (jogos de sílabas, jogos de 

palavras etc.) 

01- copo para água (identificado com o nome da criança). 

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

01- foto da mãe 

01- foto do pai 

01- necessaire com material de higiene pessoal (creme 

dental, escova de dente e sabonete líquido -  identificados 

com o nome da criança.).  

01- pote de letras (com mais de 100 peças) 

01-brinquedo educativo (quebra-cabeça, dominó, uno, 

memória) 

01- folha de papel 40 

01- pacote de argila (saquinho) 

 

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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