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MATERIAL INTEGRADO 

Educação Infantil - MATERNAL 
 

Livro Didático  
 

 Coleção Vai Começar a Brincadeira – Maternal - FTD
 

Autores: Júnia La Scala/ Arnaldo Rodrigues/ Margaret Presser/ Sorel Silva. 
ISBN: 978-85-96-01672-8 
 
Obs.: O material deverá ser adquirido pelo site da editora www.ftdcomvoce.com.br  

Para a compra do livro, serão necessários o nº do usuário e o n° da senha, que deverão 

ser retirados na secretaria do Colégio no momento da efetivação da matrícula. 

 

 

 

 Educação Tecnológica 
 

1 kit tecnológico Zoom Education For Life.  
Esta compra deverá ser efetivada com a empresa pelo link:  
materiais.zoom.education/virgem-poderosa 
 Após acesso, o responsável fará o cadastro para efetivar a compra. O pagamento poderá ser 
realizado em até 12 vezes no cartão. Caso queira fazer o pagamento à vista, a Zoom 
Education for Life concederá um desconto de 9,5%. A entrega dos materiais será feita no 
colégio 

 
 
 
 
 

 

            MATERIAIS DO LIVRO MINHA HISTÓRIA  
 

 2 fotos atuais do aluno; 
 1 foto de quando o aluno era bebê; 
 1 foto da família do aluno; 
 1 foto 3x4 do aluno;       

 

Observações: 
Contamos com a colaboração de todos para o bom desenvolvimento das atividades. As fotos 
deverão ter o tamanho 10cm x 15 cm. 
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 LISTA DE MATERIAL  

 

 1 mochila com rodinha; 
 Lancheira; 
 1 caixa de lápis de cor 12 cores Jumbo 

triangular (sugestão: Faber Castell); 
 1 apontador Double Hole Sharpner box 

com depósito (sugestão: Faber Castell); 
 1 lápis grafite jumbo triangular (sugestão: 

Faber Castel); 
 1 jogo de canetinhas ponta grossa - 12 

cores (sugestão: Faber Castell -jumbo); 
 1 caixa de giz de cera curtom 12 cores  

(sugestão: Jumbo - Faber Castell); 
 1 pincel guache aquarela nº 20 (sugestão: 

Acrilex 165); 

 1 rolinho para pintura 40 mm (sugestão: 
Tigre); 

 2 potes de massa de modelar – 500grs 
(sugestão: Acrilex Soft ou Uti Guti) 

 1 pote de tinta guache 500 ml na cor pink; 
 1 pote de tinta guache 500 ml (amarelo 

pele); 
 2 potes de tinta fosca para artesanato 

qualquer cor – 37 ml (sugestão: Acrilex); 
 1 jogo de tinta plástica 06 cores (sugestão: 

Faber Castell ou Acrilex); 
 1 jogo de cola glitter com 6 cores 

(sugestão: Acrilex)  
 1 novelo de lã (cinza); 
 1 bloco para desenho de papel Canson 

branco A4; 
 1 bloco para desenho de papel Canson 

colorido A4 – 80g – 32 folhas; 
 1 rolo de fita dupla face (18 mm x 30 m); 

 2 rolos de fita crepe (18 mm x 30 m); 

 1 rolo de fita crepe (48 mm x 50 m) 

 2 rolos de durex colorido (vermelho); 

 2 rolos de durex colorido (azul); 

 1 folha de papel micro-ondulado lisa 
(qualquer cor); 

 1 folha de papel micro-ondulado 
estampada; 

 1 tubo de cola líquida branca 500 ml 
(sugestão: Cascorex); 

 1 tubo de cola líquida branca 110 g 
sugestão: Tenaz); 

 2 colas bastão de 40g (sugestão: Pritt); 
 1 pacote pequeno de penas coloridas; 
 2 rolos de fita de cetim 15 mm (vermelha); 
 2 rolos de fita de cetim 15 mm  (azul 

royal); 
 1 rolo de fita de cetim 38 mm (branca); 

 1 rolo de fita de cetim 38 mm (verde 
bandeira); 

 2 rolos de papéis toalha; 
 1 pacote de algodão branco; 
 1 caixa de hastes flexíveis de algodão 

(Sugestão: Cotonete); 

 1 pacote de papel Eco Cores Textura Visual 
com 07 cores – 36 folhas – 230 mm X 320 
mm (sugestão: Novaprint); 

 1 pacote de papel Coleção Eco Cores 
Multiformas 12 cores – 24 folhas (sugestão: 
Novaprint); 

 20 botões decorados; 
 1 tesoura sem ponta com nome do aluno 

gravado; 
 1 pacote de areia colorida – 950 g; 
 1 pacote de bexiga colorida tam. 09; 
 1 esponja multiuso  

(120 mm x 210 mm x 60 mm); 
 1 revista usada (sugestões: Pais e Filhos, 

Globo Rural, Caras, Casa e Jardim ou 
Decoração. 

 2 jornais completos antigos; 
 1 Ecotela  100% reciclável  
     (20x29 cm); 
 5 pratinhos de aniversário de papelão; 
 1m de tecido adesivado estampado (a 

sua escolha); 
 1 camiseta usada (tamanho adulto) para 

as atividades artísticas; 
 1 brinquedo pedagógico novo para a faixa 

etária adequada; 
 2 livros de literatura infantil para a faixa 

etária adequada; 
 1 folha de papel Paraná 80x100 

(gramatura 80); 
 

Papel Toys 
 

 
 1 kit textura com 3 tipos (Papel Toys); 
 1 kit móbile redondo, com mola - 3 círculos 

(Papel Toys); 
 1 placa de pluma 25cm x 40cm (Papel 

Toys); 
 1 Kit pinçamento (Papel Toys); 
 2 pastas portfólio kraft (Papel Toys). 
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  MATERIAL DE HIGIENE  
 

 2 caixas de lenços de papel; 
 2 escovas de dentes com protetor; 
 2 pastas dentais infantis; 
 4 pacotes grandes de toalhas umedecidas; 

 1 troca de roupa em saco plástico – para 
ficar na mochila diariamente; 
 

 1 garrafinha de água tipo squeeze, enviar 
na mochila diariamente higienizada. 

 
 

OBSERVAÇÕES 

 
1. O material completo e etiquetado COM O NOME DA CRIANÇA deverá ser entregue à 

professora na Reunião de Pais no dia 28 de janeiro de 2019, às:              

                             13h00 - Minimaternal / Maternal / Nível I 

                             13h45 - Nível II  

 Solicitamos não trazerem as crianças. 

 Entrada pela Praça Frederico Ozanan - Portão 1. 

 Local: Auditório do CVVP 

 

2. As marcas dos materiais existentes na lista são apenas sugestões; portanto, fica a critério dos 

pais ou responsáveis adquirir essa ou outra marca que achar conveniente. 

 

 

3. O material será vendido no Colégio pela Livraria Loyola, na Rua Prof. Vilalva Júnior, nº 190 

(ao lado do portão da quadra), a partir do dia 09/01/2019 até o dia 09/02/2019. 

   2ª feira à 6ª feira: das 8h às 16h30 

  Sábado: das 8h às 11h 

 

4. Os materiais sugeridos da empresa Papel Toys serão vendidos no Colégio pela própria Papel 

Toys, na Rua Prof. Vilalva Júnior, nº 190 (ao lado do portão da quadra), que fará plantões a 

partir do dia 14/01/2019 até o dia 01/02/2019. 

                         2ª feira à 6ª feira: das 8h às 16h30 

                                 Sábado: das 8h às 11h 
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