
02 livros literários (sugestão: livro musical, de banho ou de 
pano adequado a idade da criança, a escolha)
02 colas brancas 100g (brancas)
02 colas de silicone fria 100g
03 folhas de cartolina (amarela, azul e vermelha)
03 pacotes de chamex : branco, amarelo e azul (1 de cada)
02 pacotes de papel fotográfico adesivo - 130 gramas
02 pacotes de canson colorido A4
02 pacotes de canson colorido A3
01 bloco de canson A3 140g (branco)
01 fita crepe
01 pasta preta com presilhas 40 plásticos 
01 pincel tipo brocha pequeno 
01 caixa de giz de cera Jumbo (meu 1º giz)
01 caneta marcador permanente 

 

01 pacote de saco de lixo 36cm (para troca de roupas 
usadas)
02 metros de TNT 
01 metro de algodão cru
01 metro de tecido estampado (infantil) 
03 metros de sianinha
02 metros de fita de cetim
15 botões de tamanhos e cores variadas com 4 furos
02 brinquedos pedagógicos (podem ser usados)
01 pote de massinha de modelar 500g
01 pote de tinta guache 250g 
01 tela para pintura 20x30cm

Higiene Pessoal

Uma mochila 

Uniforme Oficial

Uma lancheira contendo

Observações importantes

02 sabonetes líquido 250 ml 
01 caixa de lenço de papel (50 unidades) 

01 pacote de lenços umedecidos
01 troca de roupa completa ( que deverá permanecer na 
mochila)
01 escova para cabelo
01 pomada para assadura 
01 toalha de aproximadamente 40cmx90cm para banho
Fraldas descartáveis (troca do dia), se a criança ainda 
usar fralda.
01 garrafinha para água

- camiseta e bermuda ou saia para as meninas com a 
marca da escola. (azul marinho)
- agasalho do uniforme
- tênis com velcro ou sandália ortopédica
- Uniforme de Cozinha Pedagógica. Avental e touca com 
logo da escola.

- O agasalho e todas as peças do uniforme do aluno deverão ser 
identificados com o nome da criança com caneta para tecido.

- Um travesseiro que terá sua fronha trocada semanalmente.

-Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano, 
conforme a necessidade dos projetos a serem desenvolvidos.

-Não comparecer à escola usando chinelos. O tênis é o calçado 
mais seguro para a criança, se possível, com velcro.

- Lanche em embalagem plástica ou papel alumínio 
- Um suco/ leite ou mamadeira
- Uma toalhinha ou guardanapo de pano para forrar a mesa

"Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele.". Pv 22:6

 2022

LISTA DE MATERIAIS
INFANTIL 1 

Colégio Couto Magalhães 90 anos

Entrega de materiais nos dias 20 e 21 de Janeiro na sala onde o aluno estudará, no período em que foi matriculado.
Horário das aulas -   Os dias 24 a 28 de janeiro serão de adaptação para todas as turmas de Educação Infantil - horário 
reduzido. Período Matutino: 7h 20  às 9h 30    - Período Vespertino: 13h às 15hs.                                       min min

                                                        Início das aulas 20/01/2022

Após o período de adaptação retornaremos com o  horário normal. Período Matutino - 7h 20min às 12h - Período 
Vespertino - 13h às 17h 40min. 
Reunião de Pais e Mestres serão agendadas posteriormente, após o início das aulas.
As marcas são sugestões, mas pedimos que observem a qualidade do produto. 
Uniforme - Todas as crianças deverão estar uniformizadas já no 1º dia de aula.
                 -Uniforme será azul marinho.
* Identificar todo o material da criança (pessoal e coletivo)

Materiais Pedagógicos a serem utilizados na Escola



"Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele.". Pv 22:6

 2022

LISTA DE MATERIAIS
INFANTIL 2 

Colégio Couto Magalhães 90 anos

                                                        Início das aulas 20/01/2022

Entrega de materiais nos dias 20 e 21 de Janeiro na sala onde o aluno estudará, no período em que foi matriculado.
Horário das aulas -   Os dias 24 a 28 de janeiro serão de adaptação para todas as turmas de Educação Infantil - horário 
reduzido. Período Matutino: 7h 20  às 9h 30    - Período Vespertino: 13h às 15hs.                                       min min
Após o período de adaptação retornaremos com o  horário normal. Período Matutino - 7h 20min às 12h - Período 
Vespertino - 13h às 17h 40min. 
Reunião de Pais e Mestres serão agendadas posteriormente, após o início das aulas.
As marcas são sugestões, mas pedimos que observem a qualidade do produto. 
Uniforme - Todas as crianças deverão estar uniformizadas já no 1º dia de aula.
                 -Uniforme será azul marinho.  

Materiais Pedagógicos a serem utilizados na Escola

01 caneta de retroprojetor azul
01 caixa de caneta hidrográfica jumbo - 12 cores
01 marcador permanente ponta dupla preta
01 caixa de lápis de cor (jumbo)
03 colas de silicone fria - 100ml
02 colas bastão
02 estojos de cola colorida (6 cores)
04 folhas de cartolinas lisas (amarelo, azul, vermelho, verde)
02 pacotes de papel fotográfico adesivo - 130 gramas
02 blocos canson A3 - 140g (branco) 
02 pacotes de canson colorido A4 
02 pacotes de canson colorido A3
02 pacotes de chamequinho ( brancos)
04 cartolinas (xadrez, coração, bolinha listrada)
06 papel crepom (verde, amarelo, azul, branco e vermelho)

 

01 fita banana adesivo de espuma dupla face
01 pincel para pintura - chato  nº 22 (sugestão-Condor) 
02 potes de tinta guache - 250g (amarelo, azul, verde, 
vermelho)
02 potes de massinha de modelar Soft 500g sortidas 
(sugestão Acrilex)
01 tesoura para massinha (sem corte)
02 fitas crepe
01 fita adesiva transparente larga 
01 pasta preta de presilhas com 30 plásticos A4 
transparentes (pode ser do ano anterior)
01 pacote de botões coloridos tamanho M
01 foto 10x15 (do aluno) 
01 pacote de penas coloridas
04 metros de sianinha
01 metro de tecido de algodão estampado (infantil)

Higiene Pessoal

Uma mochila contendo

Uniforme 

Brinquedos e jogos

Uma lancheira contendo

Observações importantes

02 pacotes de lenços umedecidos (48 unidades cada)
01 caixa de lenço de papel (50 unidades) 
02 sabonetes líquido 250 ml 

- 01 troca de roupa completa ( que deverá permanecer na 
mochila)
- 01 pomada para assadura
- 01 toalha de aproximadamente 40cmx90cm para banho
- fraldas descartáveis (troca do dia), se a criança ainda 
usar fralda.
- 01 garrafinha para água

- camiseta e bermuda ou saia para as meninas com a 
marca da escola. (azul marinho)
- agasalho do uniforme
- tênis com velcro ou sandália ortopédica
- Uniforme de Cozinha Pedagógica. Avental e touca com 
logo da escola.

- O agasalho e todas as peças do uniforme do aluno deverão ser 
identificados com o nome da criança com caneta para tecido.
- Todo material individual do aluno e os itens da mochila e 
lancheira deverão ter o nome da criança marcado. 
-Outros materiais serão solicitados ao longo do ano, conforme a 
necessidade dos projetos a serem desenvolvidos.
-Não comparecer à escola usando chinelos. O tênis é o calçado 
mais seguro para a criança, se possível, com velcro.
- Um travesseiro que terá sua fronha trocada semanalmente.

- Lanche em embalagem plástica ou papel alumínio 
- Um suco/ leite ou mamadeira
- Uma toalhinha ou guardanapo de pano para forrar a mesa

02 brinquedos pedagógicos: blocos de encaixe, panelinhas e/ou 
ferramentas, boneca, carro, trator. Autorizado pelo Inmetro.

   Livros didáticos a serem adquiridos na escola      

- Sistema Mackenzie de Ensino - Material semestral, disponível para venda na secretaria da escola em Janeiro.



"Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele.". Pv 22:6

 2022

LISTA DE MATERIAIS
INFANTIL 3 

Colégio Couto Magalhães 90 anos

                                                        Início das aulas 20/01/2022

Entrega de materiais nos dias 20 e 21 de Janeiro na sala onde o aluno estudará, no período em que foi matriculado.
Horário das aulas -   Os dias 24 a 28 de janeiro serão de adaptação para todas as turmas de Educação Infantil - horário 
reduzido. Período Matutino: 7h 20  às 9h 30    - Período Vespertino: 13h às 15hs.                                       min min
Após o período de adaptação retornaremos com o  horário normal. Período Matutino - 7h 20min às 12h - Período 
Vespertino - 13h às 17h 40min. 
Reunião de Pais e Mestres serão agendadas posteriormente, após o início das aulas.
As marcas são sugestões, mas pedimos que observem a qualidade do produto. 
Uniforme - Todas as crianças deverão estar uniformizadas já no 1º dia de aula.
                 -Uniforme será azul marinho.

02 pacotes de canson A4 colorido
03 blocos canson A3 branco - 180g
02 blocos canson A3 colorido - 120g
01 pacote de papel fotográfico adesivo A4 - 130 gramas
05 folhas de polaseal A4 (plástico para plastificação) 
01 papel crepom (cores primárias)
01 caderno de capa dura grande (48 folhas) para projetos
10 cartelas de adesivos (temas preferidos)
01 borracha Faber Castel
01 cola branca (Cascorez) - 110 gramas 
04 colas de silicone líquida fria 100 ml
01 caixa de cola colorida (6 cores)
02 caixas de lápis de cor (Jumbo - 12 cores)
01 caixa de caneta hidrográfica (Jumbo - 12 cores)
02 lápis de escrever Jumbo
01 marcador permanente - ponta dupla preta
01 pasta preta de presilhas A4 com 40 plásticos transparentes 
(pode ser do ano anterior)
02 cartolinas decoradas 

Higiene Pessoal

Uma mochila contendo

Brinquedos e jogos

Uma lancheira contendo

Observações importantes

02 pacotes de lenços umedecidos (100 unidades cada)
01 caixa de lenço de papel (50 unidades) 
02 sabonetes líquidos 500 ml 

- camiseta e bermuda ou saia para as meninas com a 
marca da escola.(azul marinho)
- agasalho do uniforme.
- tênis com velcro ou sandália ortopédica.
- Uniforme de Cozinha Pedagógica. Avental e touca com 
logo da escola

- 01 troca de roupa completa ( que deverá permanecer na 
mochila)
- 01 toalha aproximadamente 40cmx90cm para banho
- Fraldas descartáveis (troca do dia), se a criança ainda 
usar fralda.
- 01 garrafinha para água

- Lanche em embalagem plástica ou papel alumínio 
- Um suco 
- Uma toalhinha ou guardanapo de pano para forrar a mesa

01 brinquedo pedagógico (jogo da memória, blocos lógicos, bloco 
de madeiras, blocos de montar) - Pode ser usado
01 brinquedo  (panelinhas/bonecas/ferramentas/carrinhos).
01 bola

Uniforme - O agasalho e todas as peças do uniforme do aluno deverão ser 
identificadas com o nome da criança com caneta para tecido.
- Todo material individual do aluno e os itens da mochila e 
lancheira deverão ter o nome da criança marcado. 
-Outros materiais serão solicitados ao longo do ano, conforme 
a necessidade dos projetos a serem desenvolvidos.
-Não comparecer à escola usando chinelos. O tênis é o 
calçado mais seguro para a criança, se possível, com velcro.

Materiais Pedagógicos a serem utilizados na Escola

   Livros didáticos a serem adquiridos na escola      

- Sistema Mackenzie de Ensino - Material semestral, disponível para venda na secretaria da escola em Janeiro.
- Livros de Inglês - adquirir na secretaria em Janeiro.

02 pasta de presilha simples
01 pasta polionda A3 com alça - cor preferida com nome
04 potes de massinha de modelar 500g (cores sortidas - 
sugestão Acrilex)
01 tesoura para massinha (sugestão - Maped Kid Kut)
01 pacote de palito de picolé colorido 
01 pacote de prendedor de roupa
01 pacote de areia colorida 
01 pote tempera guache 250 g (qualquer cor)
01 pacote de penas coloridas
10 metros de sianinha 
01 pacote de botões médios de 4 furos 
01 pincel para pintura (sugestão - Condor nº 18)
15 bolinhas de pompom médio colorido
01 pasta polionda A3 com alça - cor preferida com nome
01 metro de tecido estampado (tricoline)
01 caneta para tecido colorida
01 pote de tinta para tecido - 37 ml (cor preferida)
01 pacote de balão nº 7
01 almofada 40 x 40



"Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele.". Pv 22:6

 2022

LISTA DE MATERIAIS
INFANTIL 4 

Colégio Couto Magalhães 90 anos

                                                        Início das aulas 20/01/2022

Entrega de materiais nos dias 20 e 21 de Janeiro na sala onde o aluno estudará, no período em que foi matriculado.
Horário das aulas -   Os dias 24 a 28 de janeiro serão de adaptação para todas as turmas de Educação Infantil - horário 
reduzido. Período Matutino: 7h 20  às 9h 30    - Período Vespertino: 13h às 15hs.                                       min min
Após o período de adaptação retornaremos com o  horário normal. Período Matutino - 7h 20min às 12h - Período 
Vespertino - 13h às 17h 40min. 
Reunião de Pais e Mestres serão agendadas posteriormente, após o início das aulas.
As marcas são sugestões, mas pedimos que observem a qualidade do produto. 
Uniforme - Todas as crianças deverão estar uniformizadas já no 1º dia de aula.
                 -Uniforme será azul marinho.

- Sistema Mackenzie de Ensino - Material semestral, disponível para venda na secretaria da escola em Janeiro.

- Livros de Inglês - adquirir na secretaria em Janeiro.

02 lápis de escrever comuns
01 lápis de escrever Jumbo
01 caixa de giz de cera (Jumbo -12 cores)
03 borrachas
01 caixa de lápis de cor Jumbo (12 cores)
01 apontador para lápis com depósito duplo (comum/jumbo)
01 estojo de canetas hidrográficas (12 cores) Faber Castel 
ou Compactor (Jumbo)
01 bolsinha para lápis e borracha
02 colas de silicone 100 ml
01 caixa de cola colorida - 6 cores
01 cola bastão - 10 gramas (Pritt)
01 cola branca (Cascorez 250 gramas)
04 cartelas de adesivos  (coração, estrela ou Smilinguido)
01 pasta A3 transparente com alça
01 pasta A4 transparente com alça
04 pastas pretas de presilhas com 40 plásticos A4 (2 para 
português e 2 para inglês)
01 tesoura sem ponta
01 tesoura para massinha
 

04 potes de massinha 500 gramas 
20 folhas de polaseal A4
02 folhas de cartolina decorada- xadrez - bolinha - coração 
- listrado
01 pacote de chamequinho branco (100 folhas)
01 pacote de chamequinho colorido (100 folhas cada)
01 pacote de papel fotográfico adesivo -  20 folhas130g
02 blocos de canson branco A3 180 gramas - 20 folhas
03 blocos de canson colorido A3 180 gramas - 24 folhas
01 pote de tinta guache 250 ml (azul, verde, amarelo, 
vermelho, preto e branco)
01 pacote de palito de picolé colorido 
01 pacote de laços pequenos (cor a escolha)
01 pincel chato nº 12
01 pacote de mini-pompom colorido 
20 botões médios  tamanho 32 - 4 furos
01 aquarela - 12 cores

Higiene Pessoal

Uma mochila contendo

Uniforme Oficial

Brinquedos e jogos

Uma lancheira contendo

Observações importantes

02 sabonetes líquido 250 ml 
02 pacotes de lenços umedecidos (48 unidades cada)
01 caixa de lenço de papel (50 unidades cada) 

01 troca de roupa completa que deverá permanecer na 
mochila
01 toalha pequena para banho que deverá ficar na mochila
01 garrafinha para água

- camiseta e bermuda ou saia para as meninas com a 
marca da escola.
- agasalho do uniforme
- tênis com velcro ou sandália ortopédica
- Uniforme de Cozinha Pedagógica. Avental e touca com 
logo da escola

- O agasalho e todas as peças do uniforme do aluno deverão 
ser identificados com o nome da criança com caneta para 
tecido.
- Todo material individual do aluno e os itens da mochila e 
lancheira deverão ter o nome da criança marcado. 
-Outros materiais serão solicitados ao longo do ano, conforme 
a necessidade dos projetos a serem desenvolvidos.
-Não comparecer à escola usando chinelos. O tênis é o 
calçado mais seguro para a criança, se possível, com velcro.

- Lanche em embalagem plástica ou papel alumínio 
- Um suco/ leite 
- Uma toalhinha ou guardanapo de pano para forrar a mesa

01 brinquedo pedagógico: blocos de encaixe. Bloco de 
construção e quebra cabeça peças grandes 
números e letras moveis de plásticos.

   Livros didáticos a serem adquiridos na escola         Livros didáticos a serem adquiridos na escola      

   Livros didáticos a serem adquiridos na escola         Materiais Pedagógicos a serem utilizados na Escola



"Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele.". Pv 22:6

 2022

LISTA DE MATERIAIS
INFANTIL 5 

Colégio Couto Magalhães 90 anos

                                                        Início das aulas 20/01/2022

Entrega de materiais nos dias 20 e 21 de Janeiro na sala onde o aluno estudará, no período em que foi matriculado.
Horário das aulas -   Os dias 24 a 28 de janeiro serão de adaptação para todas as turmas de Educação Infantil - horário 
reduzido. Período Matutino: 7h 20  às 9h 30    - Período Vespertino: 13h às 15hs.                                       min min
Após o período de adaptação retornaremos com o  horário normal. Período Matutino - 7h 20min às 12h - Período 
Vespertino - 13h às 17h 40min. 
Reunião de Pais e Mestres serão agendadas posteriormente, após o início das aulas.
As marcas são sugestões, mas pedimos que observem a qualidade do produto. 
Uniforme - Todas as crianças deverão estar uniformizadas já no 1º dia de aula.
                 -Uniforme será azul marinho.

Materiais Pedagógicos a serem utilizados na Escola

02 pacotes de canson colorido A4

01 bloco de Super Criativo Color Plus - 8 cores

01 pacote de chamex A4 - 100 folhas colorido

01 pacote de papel fotográfico auto-adesivo - 20 folhas130g

01 pacote de papel diplomata 180 g/m cor branca

01 pacote de palitos de picolé colorido - 100 unidades 

20 folhas de polaseal A4
01 caderno Meu Primeiro Canson -180 g/m 
01 pasta de presilhas com 30 plásticos A4 (ano anterior)
02 pastas transparentes com grampo A4
01 pasta transparente com elástico A4
02 potes de massa de modelar - 500 gramas 
01 revista em quadrinhos (gibi) Sugestão: Mônica, Cascão 
ou Magali (usadas)
10 botões médios coloridos
01 pacote de mini-pompom colorido 
01 pacote de prendedor de roupa madeira
01 water brush - pincel (com reservatório para água)
02 folhas de cartolinas decorada

Higiene Pessoal

Artes

Uma mochila contendo

Uniforme Oficial

Uma lancheira contendo

Observações importantes

02 pacotes de lenços umedecidos (48 unidades cada)
01 caixa de lenço de papel (50 unidades) 
01 sabonete líquido 250 ml 

01  tela 20cmx20cm
01 pincel para pintura chato número 14

01 troca de roupa completa (que deverá permanecer na 
mochila)
01 garrafinha para água
01 toalha de rosto personalizada (deverá permanecer na 
mochila).

- Camiseta e bermuda ou saia para as meninas com a marca da 
escola.
- Agasalho do uniforme
- Tênis com velcro ou sandália ortopédica
- Uniforme de Cozinha Pedagógica. Avental e touca com logo 
da escola.

- O agasalho e todas as peças do uniforme do aluno deverão 
ser identificados com o nome da criança com caneta para 
tecido.
- Todo material individual do aluno e os itens da mochila e 
lancheira deverão ter o nome da criança marcado. 
-Outros materiais serão solicitados ao longo do ano, conforme a 
necessidade dos projetos a serem desenvolvidos.
-Não comparecer à escola usando chinelos. O tênis é o calçado 
mais seguro para a criança, se possível, com velcro.

- Lanche em embalagem plástica ou papel alumínio 
- Um suco
- Uma toalhinha ou guardanapo de pano para forrar a mesa

01 brinquedo pedagógico: (quebra-cabeça de até 40 peças ou 
blocos de encaixe (lego).
01 pacote de cédulas de brinquedo (dinheirinho)
01 caixa de alfabeto móvel  madeira 72 peças

01 bolsinha grande para lápis com 2 zíperes

05 borrachas macias brancas

03 apontadores com depósito para lápis comum

08 lápis pretos 

01 caneta de retroprojetor preta

01 jogo de canetas hidrográficas 12 cores (Jumbo)

02 caixas de lápis de cor 12 cores

01 caixa de giz de cera grosso (sugestão Curton)

02 colas bastão (Pritt) 40 gramas

01 cola de silicone - 100 ml

01 cola cascorez 500 gramas 

01 caixa de cola colorida 6 cores 

01 pote tinta guache 250 ml (marrom, branca, verde, 

laranja, roxo, vermelho, amarela)

01 tesoura escolar (nome gravado)
01 tesoura para massinha (sem corte)

01 fita crepe fina

01 fita banana adesiva de espuma dupla face - 19 Mmx1.5M

Brinquedos e jogos

- Sistema Mackenzie de Ensino - Material semestral, disponível para venda na secretaria da escola em Janeiro.
- Livros de Inglês - adquirir na secretaria em Janeiro.

2

   Livros didáticos a serem adquiridos na escola         Livros didáticos a serem adquiridos na escola      
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