
 
 

Lista de Material Escolar 2022 
Unidade Duque de Caxias 

Educação Infantil / Pré-escola I 

 

Início das aulas:    07/02/2022 
1ª Reunião de pais: 03/02/2022  às  14h – manhã e tarde 

 
 
 
 
 
 

2 caixas  Giz de cera    

3 unidades  Lápis preto grafite nº 2   

4 unidades  Lápis jumbo grafite   

1 caixa  Lápis de cor (jumbo) 12 cores   

1 caixa  Lápis de cor 12 cores   

1 unidade  Apontador plástico com depósito   

1 unidade  Apontador com depósito para lápis jumbo   

1 unidade  Borracha TK Plast   

1 estojo  Cola colorida   

1 estojo  Canetas hidrográficas com tinta lavável (12 cores)   

1 estojo  Hidrográficas jumbo (12 cores)   

1 unidade  Caneta para retroprojetor preta   

2 unidades  Caderno de capa dura com 96 folhas (vertical grande verde) encapado com  contact liso verde ou 
TRANSPARENTE, se a capa for verde 

  

10 cartelas  Adesivos (variados e pequenos – ex.: coração, estrela e flor)   

1 rolo ou 
cartela 

 Etiquetas autoadesivas (Felicidades ou Parabéns)    

1 pote  Tinta guache grande 250gr (a escolher: verde,  amarela, branca, preta ou roxa)   

1 unidade  Pincel nº 8 grande (identificado com o nome do aluno)   

1 unidade  Pincel batedor nº 04  (identificado com o nome do aluno)   

3 potes  Massa de modelar de 500g cor opcional   

4 unidades  Cola branca – 90g   

1 tubo  Cola de silicone   

3 refis  Cola quente   

1 unidade  Tesoura sem ponta com nome do aluno gravado   

2 metros  TNT (vermelho, verde, amarelo ou azul)   

1 unidade  Placa EVA verde com textura (NÃO enrolar)   

1 unidade  Placa EVA estampada (NÃO enrolar)   

2 unidades  Creative Papers A4   

1 unidade  Bloco criativo romitec   

1 unidade  Kit criativo A4   

2 pacotes  Color set   

1 bloco  Color set – tamanho A3 (24 folhas)   

1 pacote  Papel 40 kg – tamanho A4   

1 pacote  Papel 40 kg – tamanho A3   

1 pacote  Papel sulfite colorido com 100 unidades cada (amarelo, verde, azul, rosa ou bege)   

1 unidade  Pasta catálogo preta com 100 plásticos (montada)   

1 unidade  Pasta catálogo transparente com 50 plásticos (para Língua Inglesa)   

2 metros  Contact transparente   

1 metro  Contact estampado   

1 pacote  Saco de celofane tamanho ofício com 50 (estampado) 30x45cm   

1 pacote  Perfex (para colagem)   

1 pacote  Pregador   

1 caixa  Cotonetes (para colagem)   

1 pacote  Colherzinha descartável   

1 pacote  Pratinho de papelão (para colagem)   

1 pacote  Guardanapo colorido   

1 pacote  Canudos de papel   

2 pacotes  Florzinhas de EVA   

Deverão ser entregues dia 03/02/22 

 

Quantidade             MATERIAL DE USO PESSOAL E COLETIVO/EDUCAÇÃO ARTÍSTICA                Checklist 
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1 unidade  Acripuff (cores variadas)   

1 rolo  Nylon   

1 rolo  Lã (preta, verde, laranja, branca ou colorida)   

1 rolo  Barbante colorido   

2 metros  Fita de cetim (cores variadas)   

1 pacote  Botão de roupa (para contagem e colagem)   

1 pacote  Lantejoula grande   

1 pacote  Olho móvel (grande)   

1 pacote  Palitos de picolé (colorido – para colagem)   

1 pacote  Pazinha de sorvete (para colagem)   

1 caixa  Clipes (para contagem)   

1 rolo  Fita durex colorida fina   

1 rolo   Fita durex larga (vermelha, amarela, verde ou azul)   

1 rolo   Fita crepe   

1 pacote  Bexiga colorida (50 unidades)   

1 pacote  Penas coloridas grandes   
 
 
 
 
 

1  Escova de dente com nome (dentro do estojo)     

1  Toalhinha de mão com nome (para o lanche)   

1  Creme dental   
 
 
 
 
 
 
  
 
  

1 pacote  Pinos coloridos   

1 caixa  Jogo do alfabeto   

1 unidade  Rolo para pasta americana com textura   

1 pacote  Forminhas de modelar massinha   

1 unidade  Bloco construtor   

 
  

 
 

1  Maiô ou sunga da escola   

1   Par de chinelos   

1  Toalha de banho   

1  Touca de lycra ou silicone lisa: preta ou cinza   

1 par  Boias de braço para ficar na escola - opção de cores: laranja, verde ou amarela, pois será de uso coletivo 
(entregar junto com o marerial escolar). 

  

1  Pente ou escova   

 OBS.: O material de natação deverá vir com o nome do aluno. 
     

 

 

 

 

1  Um livro Paradidático a escolher na listagem em anexo, que utilizaremos na ciranda 
literária e não será devolvido. 
É importante que a criança não manuseie o livro. Ele deverá estar com o nome do aluno 
e ser entregue dentro de um envelope. 

  

1  Tecnologia Educacional (Robótica, Educação Digital e Cultura Maker / Link para a 

compra:   https://apdz.com.br/teamlab50m47/   

  

Quantidade                                             MATERIAL DE NATAÇÃO                                                         Checklist 

LIVROS PARADIDÁTICOS E TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

Quantidade                                                MATERIAL PEDAGÓGICO                                                      Checklist 

Quantidade                                             MATERIAL DE USO PESSOAL                                                     

https://apdz.com.br/teamlab50m47/


 
 

Lista de Material Escolar 2022 
Unidade Duque de Caxias 

Educação Infantil / Pré-escola I 

  
 

 Os cadernos deverão ser encapados contact na cor verde. Caso o caderno seja verde, deverá ser encapado com contact transparente 

e a etiqueta deve ser anexada na capa do caderno com o nome e a turma. 

 Ressaltamos que para os dias de quadra o aluno deverá levar a mochila com os acessórios de natação e a agenda escolar.  

 Os materiais de natação, exceto as boias, deverão vir com o aluno a partir da primeira aula na Unidade II (anexo).  

 Foram solicitados dois pares de boias (uma para cada semestre - entregar junto com o material escolar). 

 Todas as roupas e objetos pessoais devem ser identificados com o nome do aluno.  

 Não é necessário o uso de mochila de rodinhas, pois a escola fornecerá, para uso diário, uma pasta para a tarefa de casa 

  e agenda escolar. 

 Para sua comodidade a papelaria da escola estará vendendo todos os materiais e livro escolar nos cartões Visa e  
Mastercard. Tel.: 2087-9262(Hamilton ou Rita). 

 
 

 Para a realização das tarefas de casa e organização do material escolar, o responsável deverá providenciar: 

     1 estojo  /  2 lápis pretos jumbo  /  1 caixa de lápis de cor jumbo  /  1 Apontador plástico com depósito  
 1 borracha  /  1 cola branca 90 gr  /  1 tesoura sem ponta 
 Sugerimos que os responsáveis guardem encartes de jornais e revistas, pois serão utilizados nas tarefas de casa. 

PARADIDÁTICOS A ESCOLHER: 

TÍTULOS AUTORES EDITORAS 

A foca famosa Sônia Junqueira Ática 

A margarida friorenta Fernanda Almeida Ática 

A última árvore do mundo Lalau Scipione 

A vaca mimosa Sylvia Orthof Ática 

Adivinhe o que comem LiessbetSlegers Brinque-book 

Banho sem chuva Ana Maria Machado Salamandra 

Boa noite, Marcos Marie-Louise Gay Brinque-book 

Camilão, o comilão Ana Maria Machado Ática  

Clara Ilan Brenman Brinque Book 

Coleção "clássicos infantis" Vários Autores Moderna 

Coleção "conto ilustrado" Vários Autores Scipione 

Coleção "lê para mim"  Ana M. Machado E Ruth Rocha FTD 

Da pequena toupeira que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça dela W. Holzawath E W. Erilbruch Cia. Das Letras 

Deixa que eu não faço Fernanda Almeida Ática 

Diversidade  Tatiana Belinky FTD 

Dora das árvores Vera Lúcia Dias LGE 

Dorminhoco  Michael Rosen e Jonathan Langley Brinque-book  

Escolinha do mar Ruth Rocha Ática 

Fome danada Ana Maria Machado Salamandra 

Isso é amor Sam Williams Scipione 

Maria–fumaça Bernardino Ática 

Na noite em que você nasceu Nancy Tillman Brinque-book 

O barquinho vai... Maurício Veneza Formato 

O beijo Valérie D´Heur Brinque-book 

O calcanhar de aquiles Ziraldo Alves Pinto Melhoramentos 

O caso das bananas Milton Célio De Oliveira Filho Brinque-book 

O elefantinho malcriado Ana Maria Machado Ática 

O joelho juvenal Ziraldo Alves Pinto Melhoramentos 

O livro das casas Liana Leão Cortez 

O pato e o sapo Sônia Junqueira  Ática 

O que há na selva? David Wojtowycz Caramelo 

O que você está fazendo, marcos? Marie- Louise Gay Brinque-book 

Orelha de limão KatjaReider Brinque-book 

Os dez amigos Ziraldo Alves Pinto Melhoramentos 

Pelegrino e Petrônio Ziraldo Alves Pinto Melhoramentos 

Pêssego, pera, ameixa no pomar Allan Ahlberg;Janet Moderna 

Quem cochicha o rabo espicha Eva Furnari FTD 

Quem tem medo de quê? Ruth Rocha Global 

Rolim Ziraldo Alves Pinto Melhoramentos 

Sou a maior coisa que há no mar Kevin Sherry Rocco 

Três ursos Cliff Wright Brinque-book 

Um sorriso chamado Luiz Ziraldo Alves Pinto Melhoramentos 

Uma gota mágica Ana Maria Machado Salamandra 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 


