Lista de Material – Educação Infantil – 1o PEDI - 2019
Higiene pessoal
01 copo plástico com tampa (trocar quando necessário)
01 escova de dente e 01 creme dental sem flúor (guardar em um estojo a escova e o creme dental,
que serão mantidos na mochila para higienizar diariamente e solicitamos a troca de 2 em 2 meses)
01 toalhinha de tecido dentro da lancheira (trocar todos os dias)
02 caixas de lenços de papel (repor quando necessário)
02 peças de uniforme dentro da mochila, para uso eventual (uma camisa e uma bermuda –
verificar, diariamente, se precisa trocar)
01 sabonete líquido infantil (repor quando necessário)
01 toalha de banho (verificar, diariamente, se precisa trocar)
01 pacote de fraldas, caso o aluno use (repor quando necessário)
01 pacote de lenços umedecidos (repor quando necessário)
01 pomada preventiva de assaduras (repor quando necessário)
Didático Individual
02 livros de história infantil para ficar na sala (que já tenha em casa)
01 avental, identificado com o nome do aluno (adquirido em lojas de uniforme)
1 caixa de giz de cera (12 cores) – Giz ou gizão
01 caderno de desenho grande de 96 folhas (sem as folhas de seda)
01 pincel nº 24 (com cerdas achatadas)
01 pasta de arquivo, 4 furos, com 50 envelopes plásticos anexados para o Portfólio da criança
Para uso nas atividades no caderno de uso diário e Arte
01 pacote de bloco criativo
01 pacote de papel A4 colorido
01 lixa de construção marrom ou preta (uma fina e uma grossa)
03 tubos de cola colorida (cores variadas)
01 folha de EVA estampado
01 folha de EVA liso (qualquer cor)
02 colas glitter (Escolha de cor: dourada / vermelha/ prateada / azul/ verde / amarela)
02 vidros de cola branca escolar (90g)
01 vidro de guache 250 ml (vermelha, azul ou amarela)
01 pintura facial líquida
Observações:
Os materiais deverão ser identificados com o nome do aluno. Deverão ser entregues no Centro
Educacional São Camilo no primeiro dia de aula.
 Ao adquirir os materiais, observe a qualidade para garantir a segurança de seu filho, quanto ao
uso desses materiais.
 A agenda da São Camilo será entregue, na escola, nos primeiros dias de aula. Esta agenda é de
uso obrigatório. Quando o(a) aluno(a) receber a agenda, favor preencher os dados do aluno na
contracapa.
 Durante o ano, havendo necessidade, alguns materiais poderão ser solicitados à família para que
os alunos realizem as atividades propostas.


Lista de Material – Educação Infantil – 2º PEDI - 2019
Higiene pessoal
01 caneca de fibra (trocar quando necessário) – a mesma ficará na mochila para ser higienizada
diariamente.
01 escova de dente e 01 creme dental sem flúor (guardar em um estojo) – Ficarão na mochila para serem
higienizados diariamente e deverão ser trocados de 2 em 2 meses.
02 fraldas descartáveis, se necessário, diariamente.
01 toalhinha de tecido dentro da lancheira (trocar diariamente)
02 caixas de lenços de papel (repor quando necessário)
01 pacote de lenços umedecidos (repor quando necessário)
02 peças de roupa dentro da mochila, para uso eventual (uma camisa e uma bermuda)
OBS. Caso o(a) aluno(a) não use fraldas, acrescentar uma calcinha ou cueca no item acima.
01 pomada preventiva de assadura
01 toalha de banho pequena (trocar todos os dias)
Didático individual
01 avental, identificado com o nome do aluno (adquirido em lojas de uniforme)
01 crachá transparente (com presilha e horizontal)
01 foto da criança 3X4
01 caixa de giz de cera -12 cores (colocar em um estojo)
01 jogo de pincel atômico -12 cores (colocar em um estojo)
01 pincel nº 24 (com cerdas achatadas)
01 pasta de arquivo, 4 furos, com 50 envelopes plásticos anexados para o Portfólio da criança. (podendo ser
a mesma pasta da criança que já estudou na escola no ano passado)
03 livros de histórias para ficar na sala (que já tenha em casa)
01 caderno de desenho grande sem as folhas de seda e de arame.
Para uso nas atividades no caderno de uso diário, módulo e Arte
01 pacote de bloco criativo
01 pacote de 100 folhas papel A4 colorido
02 lixas de construção preta (uma fina e uma grossa)
05 tubos de cola colorida (cores variadas)
02 folhas de EVA (1 estampado e 1 com gliter)
02 folhas de EVA liso (qualquer cor)
01 vidro de anilina (azul, vermelho ou amarelo)
02 vidros pequenos de purpurina (opção de cores: dourado, vermelha, prateada, azul, verde, amarelo, rosa)
04 vidros de cola branca escolar (90g)
01 vidro de guache 250 ml na cor de sua preferência
01 pintura facial líquida
03 caixas de massinha de modelar antialérgica (a base de cera)
01 conjunto anual de módulos Anglo para Educação Infantil – 2º PEDI
Os Módulos Anglo poderão ser adquiridos na Livraria e Papelaria Atual. (Telefone: (28) 3521-1838).
OBS: A escola poderá disponibilizar espaço para venda dos materiais Anglo, por tempo determinado, no
início do ano
Observações:
 Os materiais deverão ser identificados com o nome do aluno. Deverão ser entregues no Centro Educacional
São Camilo no primeiro dia de aula.
 Ao adquirir os materiais, observe a qualidade para garantir a segurança de seu filho, quanto ao uso desses
materiais.
 A agenda da São Camilo será entregue, na escola, nos primeiros dias de aula. Esta agenda é de uso
obrigatório. Quando o(a) aluno(a) receber a agenda, favor preencher os dados do aluno na contracapa.
 Durante o ano, havendo necessidade, alguns materiais poderão ser solicitados à família para que os alunos
realizem atividades do módulo.
PARA PARTICIPAR DAS AULAS, O ALUNO DEVERÁ ESTAR COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E SOLICITADOS PELA ESCOLA.

Lista de Material – Educação Infantil – 3º PEDI - 2019
Higiene pessoal
01 caneca de fibra (trocar quando necessário) – a mesma ficará na mochila para ser higienizada
diariamente.
01 escova de dente e 01 creme dental (guardar em um estojo) – Ficarão na mochila para serem higienizados
diariamente e deverão ser trocados de 2 em 2 meses.
01 toalhinha de tecido dentro da lancheira (trocar todos os dias)
01 caixa de lenços de papel – (repor quando necessário)
03 peças de uniforme dentro da mochila, para uso eventual (1 camisa, uma bermuda, calcinha ou cueca)
01 toalha de banho (tamanho pequeno)
01 pacote de lenços umedecidos (repor quando necessário)
Didático individual
01 avental, identificado com o nome do aluno (adquirido em lojas de uniforme)
04 vidros de cola branca escolar (90g) – material para o ano todo
01 crachá transparente (com presilha 7X10)
02 lápis pretos JUMBO (repor quando necessário)
01 borracha
01 apontador
01 tesoura sem ponta
01 caixa de giz de cera - 12 cores
01 jogo de pincel atômico -12 cores PILOT
01 caixa de lápis de cor (JUMBO)
Obs: comprar duas bolsinhas com duas divisórias cada: em uma bolsinha, de um lado colocar lápis, borracha,
apontador e tesoura e do outro lado, lápis de cor. Em outra bolsinha colocar, de um lado, o jogo de pincel
atômico e, do outro lado, o giz de cera, para facilitar o manuseio.
01 pincel nº 18 (com cerdas achatadas)
01 pasta de arquivo, 4 furos, com 50 envelopes plásticos anexados para o Portfólio da criança. (podendo ser
a mesma pasta da criança que já estudou na escola no ano passado)
01 caderno sem pauta, tamanho grande, tipo brochura, de capa dura
01 caderno de desenho grande sem as folhas de seda e de arame
02 livros de história para ficar em sala de aula (que já tenha em casa)
Para uso nas atividades no caderno de uso diário, módulo e Arte
01 pacote de bloco criativo
01 pacote de 100 folhas de papel A4 colorido ( verde, azul ou amarelo)
01 pacote de 100 folhas de papel A4 branco
02 lixas de construção marrom ou preta (uma fina e uma grossa)
05 tubos de cola colorida (cores variadas)
01 folha de EVA estampado
01 folha de EVA liso (qualquer cor)
01 vidro de anilina (qualquer cor)
05 vidros pequenos de purpurina (opção de cores: dourado, vermelha, prateada, azul, verde, amarelo, rosa)
01 vidro de guache 250 ml na cor de sua preferência
04 caixas de massinha de modelar antialérgica (a base de cera)
01 conjunto anual de módulos Anglo para – Educação Infantil – 3º PEDI
Os Módulos Anglo poderão ser adquiridos na Livraria e Papelaria Atual. (Telefone: (28) 3521-1838).
OBS: A escola poderá disponibilizar espaço para venda dos materiais Anglo, por tempo determinado, no
início do ano
Observações:
 Os materiais deverão ser identificados com o nome do aluno. Deverão ser entregues no Centro Educacional
São Camilo no primeiro dia de aula.
 Ao adquirir os materiais, observe a qualidade para garantir a segurança de seu filho, quanto ao uso desses
materiais.
 A agenda da São Camilo será entregue, na escola, nos primeiros dias de aula. Esta agenda é de uso
obrigatório. Quando o(a) aluno(a) receber a agenda, favor preencher os dados do aluno na contracapa.
 Durante o ano, havendo necessidade, alguns materiais poderão ser solicitados à família para que

os alunos realizem atividades do módulo.

 PARA PARTICIPAR DAS AULAS, O ALUNO DEVERÁ ESTAR COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E SOLICITADOS PELA ESCOLA

Lista de Material – Educação Infantil – 4º PEDI - 2019
Higiene Pessoal
01 caneca de fibra (trocar quando necessário) – a mesma ficará na mochila para ser higienizada
diariamente.
01 escova de dente e 01 creme dental (guardar em um estojo) – Ficarão na mochila para serem higienizados
diariamente e deverão ser trocados de 2 em 2 meses.
01 toalhinha de tecido dentro da merendeira (trocar todos os dias)
03 peças de uniforme dentro da mochila, para uso eventual (uma camisa, uma bermuda, calcinha ou cueca)
01 toalha de banho pequena
Obs: (Colocar as mudas de roupa e a toalha em uma bolsinha ou sacola e manter dentro da bolsa)
Didático individual
01 avental, identificado com o nome do aluno (adquirido em lojas de uniforme)
01 apontador (repor quando necessário)
01 borracha (repor quando necessário)
02 lápis pretos nº 2 (repor quando necessário)
01 tesoura sem ponta
01 cola bastão grande (repor quando necessário)
01 jogo de caneta hidrocor - 12 cores
01 caixa de giz de cera -12 cores
01 caixa de lápis de cor -12 cores
Obs: Comprar duas bolsinhas com duas divisórias cada: em uma bolsinha, de um lado colocar lápis,
borracha, apontador, tesoura e cola. Do outro lado, lápis de cor. Em outra bolsinha colocar, de um lado, o
jogo de caneta hidrocor e, do outro lado, o giz de cera, para facilitar o manuseio.
01 caderno sem pauta, tamanho grande, tipo brochura, de capa dura, com 96 folhas
01 caderno de desenho grande, sem as folhas de seda, de capa dura e de arame, com 96 folhas
01 crachá transparente (com presilha 7X10)
01 pincel nº 10 (com cerdas achatadas)
02 livros de história para ficar em sala de aula (que já tenha em casa)
01 pasta de arquivo, 4 furos, com 50 envelopes plásticos anexados para o Portfólio da criança (podendo ser
a mesma pasta da criança que já estudou na escola no ano passado)
01 pasta de arquivo com elástico
Para uso nas atividades no caderno de uso diário, módulo e Arte
01 pacote de bloco criativo
01 pacote de 100 folhas papel A4 colorido
02 lixas de construção marrom ou preta (uma fina e uma grossa)
05 tubos de cola colorida (cores variadas)
01 folha de EVA estampado
01 folha de EVA liso (qualquer cor)
03 vidros de anilina (azul, vermelho e amarelo)
03 vidros pequenos de purpurina (opção de cores: dourado, vermelha, prateada, azul, verde, amarelo, rosa)
04 vidros de cola branca escolar (90g)
01 vidro de guache 250 ml na cor de sua preferência
04 caixas de massinha de modelar antialérgica (a base de cera)
01 conjunto anual de módulos Anglo para Educação Infantil – 4º PEDI
Os Módulos Anglo poderão ser adquiridos na Livraria e Papelaria Atual. (Telefone: (28) 3521-1838).
OBS: A escola poderá disponibilizar espaço para venda dos materiais Anglo, por tempo determinado, no
início do ano.
Observações:
 Os materiais deverão ser identificados com o nome do aluno. Deverão ser entregues no Centro Educacional
São Camilo no primeiro dia de aula.
 Ao adquirir os materiais, observe a qualidade para garantir a segurança de seu filho, quanto ao uso desses
materiais.
 A agenda da São Camilo será entregue, na escola, nos primeiros dias de aula. Esta agenda é de uso
obrigatório. Quando o(a) aluno(a) receber a agenda, favor preencher os dados do aluno na contracapa.
 Durante o ano, havendo necessidade, alguns materiais poderão ser solicitados à família para que

os alunos realizem atividades do módulo.

 PARA PARTICIPAR DAS AULAS, O ALUNO DEVERÁ ESTAR COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E SOLICITADOS PELA ESCOLA.

Lista de Material – Educação Infantil – 5º PEDI
Higiene Pessoal
01 caneca de fibra (trocar quando necessário) – a mesma ficará na mochila para ser higienizada
diariamente.
01 escova de dente e 01creme dental (guardar em um estojo) – Ficarão na mochila para serem higienizados
diariamente e deverão ser trocados de 2 em 2 meses.
01 toalhinha de tecido dentro da merendeira (trocar todos os dias)
03 peças de uniforme dentro da mochila, para uso eventual (uma camisa, uma bermuda, calcinha ou cueca)
01 toalha de banho pequena
Obs: (Colocar as mudas de roupa e a toalha em uma bolsinha ou sacola e manter dentro da bolsa)
Didático individual
01 avental identificado com o nome do aluno (adquirido em lojas de uniforme)
01 apontador (repor quando necessário)
01 borracha (repor quando necessário)
02 lápis pretos nº 2 (repor quando necessário)
01 tesoura sem ponta
01 cola bastão (repor quando necessário)
01 jogo de caneta hidrocor - 12 cores
01 caixa de giz de cera -12 cores
01 caixa de lápis de cor -12 cores
Obs: Comprar duas bolsinhas com duas divisórias cada: em uma bolsinha, de um lado colocar lápis,
borracha, apontador, tesoura e cola. Do outro lado, lápis de cor. Em outra bolsinha colocar, de um lado, o
jogo de caneta hidrocor e, do outro lado, o giz de cera, para facilitar o manuseio.
02 cadernos com pauta, tamanho grande, tipo brochura, de capa dura, com 96 folhas
01 caderno de desenho grande, sem as folhas de seda, de capa dura e de arame, com 96 folhas
01 crachá transparente (com presilha 7X10)
01 pincel nº 12 (com cerdas achatadas)
02 livros de história para ficar em sala de aula (que já tenha em casa)
01 pasta de arquivo, 4 furos, com 50 envelopes plásticos anexados para o Portfólio da criança (podendo ser
a mesma pasta da criança que já estudou na escola no ano passado)
01 pasta de arquivo com elástico
Para uso nas atividades no caderno de uso diário, módulo e Arte
01 pacote de bloco criativo
01 pacote de 100 folhas papel A4 colorido
02 lixas de construção marrom ou preta (uma fina e uma grossa)
02 tubos de cola colorida (cores variadas)
01 folha de EVA estampado
01 folha de EVA liso (qualquer cor)
04 vidros pequenos de purpurina (opção de cores: dourado, vermelha, prateada, azul, verde, amarelo, rosa)
04 vidros de cola branca escolar (90g)
01 vidro de guache 250 ml na cor de sua preferência
03 caixas de massinha de modelar antialérgica (a base de cera)
01 conjunto anual de módulos Anglo para Educação Infantil – 5º PEDI
Os Módulos Anglo poderão ser adquiridos na Livraria e Papelaria Atual. (Telefone: (28) 3521-1838).
OBS: A escola poderá disponibilizar espaço para venda dos materiais Anglo, por tempo determinado, no
início do ano.
Observações:
 Os materiais deverão ser identificados com o nome do aluno. Deverão ser entregues no Centro Educacional
São Camilo no primeiro dia de aula.
 Ao adquirir os materiais, observe a qualidade para garantir a segurança de seu filho, quanto ao uso desses
materiais.
 A agenda da São Camilo será entregue, na escola, nos primeiros dias de aula. Esta agenda é de uso
obrigatório. Quando o(a) aluno(a) receber a agenda, favor preencher os dados do aluno na contracapa.
 Durante o ano, havendo necessidade, alguns materiais poderão ser solicitados à família para que

os alunos realizem atividades do módulo.

 PARA PARTICIPAR DAS AULAS, O ALUNO DEVERÁ ESTAR COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E SOLICITADOS PELA ESCOLA.

