
LISTA DE MATERIAIS 2022 - BRASÍLIA DE MINAS 

MATERNAL I – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Observação: Todo material tanto individual como pedagógico deve ser identificado com o nome 

completo da criança. O material pedagógico deverá ser entregue no Colégio Sólido após a primeira 

semana de aula presencial. 

 

1. MOCHILA (TRAZER TODO DIA) CONTENDO: 

 

Fraldas 

1 sabonete líquido 

1 caixa de lenço umedecido 

1 toalha de banho 

1 peça de roupa 

 

2. MATERIAL INDIVIDUAL: 

 

01 Caderno pequeno brochurão (50 folhas) 

02 Cadernos A3 (adquirir no colégio) 

01 pasta tipo PVC com alça no tamanho A3 

 

OBSERVAÇÃO:  

Os livros literários serão divulgados a cada 

trimestre. 

 

UNIFORME (USO DIÁRIO): 

Calça, short saia ou bermuda - modelo próprio 

com a logomarca do colégio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIAL PEDAGÓGICO: 

 

01 caixa de lápis de cor grosso  

01 tesoura escolar com ponta arredondada  

01 caixa de giz de cera grosso  

02 caixas grandes de massa de modelar (á base 

de amido)  

01 rolo de barbante  

01 pacote de folha chamex (500 folhas) 

01 pacote de folha colorido (100 folhas) 

01 brinquedo infantil (adequado para a idade) 

03 folhas de papel colorset em cores  

01 pacote de papel criativo A3 com 32 folhas, 

em 8 cores variadas 

01 caixa decorada (para guardar material em 

sala de aula) 

01 pincel para pintura ponta achatada n° 18 

02 rolos de durex colorido (cor à escolha)  

01 pote de tinta guache 250g (cor à escolha)  

01 pacote de algodão  

01 cola branca (500g) 

01 fita adesiva Scotch 3 cm  

02 folhas de papel crepom (cores variadas) 

02 revistas para recorte (revistas velhas) 

03 envelopes tamanho A4 branco 

02 EVA branco e preto 

02 EVA estampados (estampas iguais) 

01 caixa de sapato encapada e se possível 

enfeitada (com o nome do aluno) 

 

 



 

LISTA DE MATERIAIS 2022 - BRASÍLIA DE MINAS 

MATERNAL II – EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Observação: Todo material tanto individual como pedagógico deve ser identificado com o nome 

completo da criança. O material pedagógico deverá ser entregue no Colégio Sólido após a primeira 

semana de aula presencial. 

 

1. MOCHILA (TRAZER TODO DIA) CONTENDO: 

 

1 troca de roupa (uniforme) 

1 nécessaire contendo: 01 sabonete liquido, 

toalha e lenço umedecido. 

1 peça de roupa 

 

2. MATERIAL INDIVIDUAL: 

 

01 caixa de lápis de cor  

01 quebra cabeça com 04 ou 06 peças em MDF  

01 tesoura escolar com ponta arredondada  

01 caderno pequeno (brochurão) 50 folhas  

03 cadernos grandes A3 (adquirir no colégio)  

01 pasta tipo PVC com alça no tamanho A3 

 

OBSERVAÇÃO: 

Os livros literários serão divulgados a cada 

trimestre. 

 

UNIFORME (USO DIÁRIO): 

Calça, short saia ou bermuda - modelo próprio 

com a logomarca do colégio. 

Camiseta própria com a logomarca do colégio. 

Tênis ou sandália fechada. 

 

 

3. MATERIAL PEDAGÓGICO: 

 

01 Brinquedo (que não contenha peças 

pequenas) 

02 caixas de giz de cera grosso  

02 caixas grandes e massa de modelar (à base 

de amido) 

01  rolo de barbante 

01 pacote de palito churrasco 

01 pacote de folha chamex branco (500) folhas  

01 pacote de folha chamex colorido (100) folhas  

01 caixa de massinha de modelar  

01 pacote de papel criativo A3 com 32 folhas, 

em 8 cores 

03 folhas de papel colorset em cores variadas 

01 pincel para pintura ponta achatada n° 18  

01 pote de tinta 250g (cor à escolha) 

02 folhas de papel laminado (cor à escolha) 

01 pacote de algodão  

01 cola branca (500g) 

01 fita adesiva Scotch 3 cm  

02 folhas de papel crepom (cores variadas) 

04 folhas EVA (cores variadas) 

50 palitos de picolé 

01 caixa de sapato encapada e se possível 

enfeitada (com o nome do aluno) 

02 durex colorido 

 

 



LISTA DE MATERIAIS 2022 - BRASÍLIA DE MINAS 

1º PERÍODO – EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Observação: Todo material tanto individual como pedagógico deve ser identificado com o nome 

completo da criança. O material pedagógico deverá ser entregue no Colégio Sólido após a primeira 

semana de aula presencial. 

 

1. UMA MOCHILA CONTENDO 

(TRAZER TODO DIA):  

 

02 cadernos pautados adaptados para o 1° 

Período (adquirir no colégio) 

02 cadernos grande de desenho 48 folhas /Artes 

e formação Humana 

01 estojo simples, contendo 01 tesoura sem 

ponta, 01 caixa lápis de cor triangular, 02 

borrachas macias 

03 lápis (preto, triangular) 

01 apontador 

01 cola pequena 

 

OBSERVAÇÃO:  

Os livros literários serão divulgados a cada 

trimestre. 

 

UNIFORME (USO DIÁRIO): 

Calça, short saia ou bermuda - modelo próprio 

com a logomarca do colégio. 

Camiseta própria com a logomarca do colégio. 

Tênis ou sandália fechada. 

 

2. MATERIAL PEDAGÓGICO:  

 

01 caixa de massinha de modelar  

01 pacote de papel criativo A3 com 32 folhas, 

em 8 cores  

02 pacotes de folha chamex branco (500 folhas) 

01 pacote de folha chamex colorida (100 folhas) 

03 folhas de papel colorset em cores variadas  

02 folhas papel cartão (cores variadas) 

01 rolo de barbante 

01 caixa de giz colorido para quadro  

01 pincel para pintura ponta achatada n° 18  

02 rolos de durex colorido (cor à escolha) 

01 pote de tinta guache 250g (cor à escolha) 

02 folhas de papel laminado (cor à escolha) 

02 colas glitter (cor à escolha) 

01 cola branca (500g) 

01 fita adesiva Scotch 3 cm  

05 folhas EVA (cores variadas) 

50 palitos de picolé  

01 metro de TNT (preto) 

 



LISTA DE MATERIAIS 2022 - BRASÍLIA DE MINAS 

2º PERÍODO – EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Observação: Todo material tanto individual como pedagógico deve ser identificado com o nome 

completo da criança. O material pedagógico deverá ser entregue no Colégio Sólido após a primeira 

semana de aula presencial. 

 

1. UMA MOCHILA CONTENDO 

(TRAZER TODO DIA): 

 

02 cadernos grande de desenho Arte e 

Formação Humana 

02 cadernos pontilhados (adaptados para o 2° 

período) 

01 estojo simples, contendo: 

01 tesoura sem ponta, 

01 caixa de lápis de cor Jumbo (12 cores), 

01 borracha macia 

03 lápis (preto jumbo) 

01 apontador 

01 cola pequena 

 

OBSERVAÇÃO:  

Os livros literários serão divulgados a cada 

trimestre. 

 

UNIFORME (USO DIÁRIO): 

Calça, short saia ou bermuda - modelo próprio 

com a logomarca do colégio. 

Camiseta própria com a logomarca do colégio. 

Tênis ou sandália fechada. 

2. MATERIAL PEDAGÓGICO: 

 

01 pacote de papel criativo A3 com 32 folhas, 

em 8 cores 

02 pacotes de folha Chamex Branco (500 folhas) 

01 pacote de folha Chamex Colorido (100 

folhas) 

02 folhas cartolina branca 

03 folhas de papel colorset em cores variadas 

02 folhas de papel manilha pardo 

02 folhas papel cartão (cor à escolha) 

01 pincel para pintura ponta achatado n°18 

02 rolos de durex colorido (cor à escolha) 

01 pote de tinta guache 250g (cor à escolha) 

02 folhas de papel laminado (cor à escolha) 

01 cola branca (500 g) 

02 fitas adesivas Scotch 3 cm 

02 folhas de papel crepom (cores variadas) 

03 envelopes tamanhos A4 branco 

05 folhas EVA (cores variadas) 

01 jogo pedagógico envolvendo formação de 

palavras. 

Letra Bastão 

 

 

 

 

 

 


