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LISTA DE MATERIAIS – 2022 – EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL II 
 
ORIENTAÇÕES:   

 O uso do UNIFORME ESCOLAR é obrigatório em todas as atividades promovidas pelo colégio, 

da Educação Infantil ao Ensino Médio. O tênis é o único calçado permitido. 

 Todo o material deverá ser encapado com plástico transparente devidamente etiquetado 

com o nome do aluno. 

 Identificar com o nome da criança e a turma todos os materiais, inclusive a mochila, 

lancheira, uniforme e agenda. 

 Solicitaremos reposição de material quando necessário.  

 A agenda deverá ser vistada todos os dias. 

 

INÍCIO DAS AULAS: 26/01/2022 
ENCONTRO EDUCADORES E FAMILIARES:  25/01/2022 
MATERIAL DE USO DIÁRIO: 
 

 Agenda padronizada do Colégio Passionista São Gabriel preenchida com todos os dados da 

criança – uso obrigatório. A agenda será entregue GRATUITAMENTE ao aluno, no início das 

aulas. 

 01 mochila infantil (com nome) – durante todo o ano letivo deverá conter 01 troca de roupa 

de acordo com o clima (em todas as peças deve constar o nome da criança), 1 pote de lenço 

umedecido, 2 máscaras colocadas num saco plástico limpo. 

 01 estojo com 02 compartimentos: para canetinhas e lápis de cor e lápis preto, borracha 

macia e apontador (solicitaremos reposição quando for necessário). 

 01 lancheira (com nome). 

 01 garrafinha para água pequena (com nome). 

MATERIAIS DE PAPELARIA: 
1 caixa de lápis de cor triangular nº 2 
1 jogo de canetinhas triangular 
1 caixa de giz de cera (curton) 
2 lápis pretos triangulares nº 2 
1 borracha macia 
1 tesoura sem ponta (com nome) 
2 tubos de cola bastão (grande) 
1 tubo de cola líquida pequena 

1 cola colorida 
1 pote grande de massinha de modelar 
3 potes de tinta guache (cor secundária) 
1 pincel chato nº 16  
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1 rolinho de pintura 
1 pacote de 100 folhas de sulfite A4 
1 pacote de Canson (bloco) 
1 bloco de papel colorido A3 
1 pasta com elástico fina 
3 pastas plásticas com presilha A4 

1 tela para pintura (22cm x 18cm) 
3 anelinas coloridas comestíveis 
1 pacote de argila 
1 durex dupla face 
1 durex transparente  
1 fita crepe (grossa) 
3 envelopes grandes A4 
3 revistas para recorte 
1 jogo pedagógico adequado à idade 
1 camiseta grande para as aulas de pintura 
 
LIVROS PARADIDÁTICOS:  2 livros paradidáticos (história infantil)  

 Sugestão de autores: Ziraldo, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Eva Furnari, Sonia Junqueira, Mary 

França, Liliana e Michelle Iacoca, Tatiana Belink, Silvia Ortof e Coleção Primeiras Decisões. 

 Os livros deverão ser de acordo com a faixa etária da criança: 4 a 5 anos. 

 Deverão conter letra bastão e ilustrações grandes e coloridas. 

 Textos pertinentes ao processo de pré-alfabetização. 

LIVRO DIDÁTICO: 
Prosinha 3 (De acordo com a BNCC) 
Educação Infantil 
Autores: Anita Adas e Cristina Musa – Editora Saraiva 

 

PONTOS DE VENDA DO UNIFORME: 
O Colégio Passionista São Gabriel terceiriza a venda dos uniformes escolares e os mesmos podem 

ser adquiridos nos seguintes endereços: 

 MSK UNIFORMES – R. XV de Novembro, 17, Centro, São Vicente – 99793-1315 / 3469-8296, 
e-mail: contato@mskuniformes.com.br  

 ESTRAVAGANZZE CONFECÇÃO – Av. Martins Fontes, 40, Centro, São Vicente (ao lado do 
viaduto da Av. Antonio Emmerich) – whatsapp 99117-8565, e-
mail: estravaganzzeuniformes19@gmail.com  

 LOJA DOS UNIFORMES em São Vicente – Vendas pelo whatsapp 99604-3464 ou 3467-3293 
(estão implementando a Loja on-line).  

 LOJA DOS UNIFORMES em Praia Grande – Rua Sebastião de Oliveira, 143, Boqueirão – 3473-
7375 (loja física).  
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