LISTA DE MATERIAL 2021 – MATERNAL I / Educação Infantil
 01 Pasta do Projeto de Leitura;
 01 livro paradidático apropriado para a faixa etária do aluno;
 01 bloco papel decorado desenvolvimento e diversão tamanho A3;
 01 avental plástico padronizado “Instituto Pio XI”;
 01 jogo educativo indicado para crianças de 02 anos;
 01 jogo americano;
 01 kit multifolhas Ecocores (moldura, textura visual, multiformas e balões de fala);
 01 pasta plástica (tamanho A3) com alça e zíper;
 02 blocos – Meu primeiro caderno – colorido A3 – 150gm²;
 03 blocos – Meu primeiro caderno – branco A3 – 150gm²;
 01 bloco de chão para desenho tamanho A2 - 120gm²;
 01 bloco Moldura, coleção eco cores, tamanho A3;
 01 conjunto Smoothy Colorpeps com 12 unidades;
 01 tubo de cola branca 250ml;
 01 caixa de gizão de cera com 12 cores;
 01 caixa de tinta colorida Plastipaint - alto relevo com 06 cores;
 01 estojo de canetas Color’Peps Maxi (grossas), com 12 cores;
 01 pote de tinta guache 250 ml;
 01 pote de tinta para tecido;
 01 batedor n° 06;
 01 trincha n° 19;
 01 Conjunto Paint Pain “Creativity fot Kids” (04 cores);
 01 kit de massinha Diverte e desenvolve a criatividade;
 03 lixas grossas marrons;
 03 lixas finas pretas;
 01 caixa de Ecolápis de cor grip Jumbo;
 01 caixa de pintura a dedo com 06 cores (30ml cada);
 01 caixa de massa de modelar SOFT (material atóxico) com 06 copos de 150g
cada (total 900g);
 01 tela 30x40cm;
 01 massa de EVA para modelagem com 10 cores;
 01 pacote de palito de picolé colorido com 100 unidades;
 01 pacote de penas grandes;
 04 placas de emborrachado EVA com glitter (tamanho: 40cm x 60cm);
 04 placas de emborrachado EVA sem glitter (tamanho: 40cm x 60cm);
 10 envelopes tamanho A3;
 01 resma de papel tamanho A3;
 01 Camisa Padronizada;

 01 mochila;
 01 merendeira com toalha de mão (renovada diariamente).
 Material de Higiene Pessoal:
 02 máscaras de proteção;
 01 escova de dente com capa plástica protetora;
 01 tubo de creme dental infantil;
 01 jogo de pente e escova de cabelo;
 01 garrafinha plástica;
 01 toalha de banho;
 01 Nécessaire para guardar o material de higiene pessoal (que deve ser reposto
quando necessário);
*Em caso de necessidade, as professoras solicitarão ao longo do ano, o material
complementar para realização das atividades propostas.
 Observações Importantes:
- Os materiais devem ser etiquetados na frente, com o nome completo do aluno;
- Os livros, depois de serem etiquetados, devem ser encapados com plástico
transparente ou contact transparente;
- Os uniformes deverão estar identificados com nome completo.

Entrega dos Materiais Escolares
Turno Matutino
Hora: 09h
Local: Sala de aula do(a) aluno(a)
Data: 03/02/2021
Turno Vespertino
Hora: 15h30min
Local: Sala de aula do(a) aluno(a)
Data: 03/02/2021

Estamos agora no Instagram.

bkpapelaria

LISTA DE MATERIAL 2021 – MATERNAL II / Educação Infantil
 LISTA DE LIVROS:
 Tic-Tac, É tempo de aprender, Meu primeiro livro, Ed. Infantil – Editora do
Brasil (Vilza Carla)
 Material escolar:
 01 pasta do Projeto de Leitura (os alunos antigos poderão usar a mesma que foi
adquirida nos anos anteriores);
 01 livro paradidático apropriado para a faixa etária do aluno;
 01 avental plástico padronizado “Instituto Pio XI”;
 01 bloco canson branco, tamanho A4 – 150g;
 01 bloco – Meu primeiro caderno colorido tamanho A3 – 150g;
 02 blocos – Meu primeiro caderno branco tamanho A3 – 150g;
 01 bloco – Meu primeiro caderno colorido tamanho A4;
 05 lixas grossas marrons;
 05 lixas finas pretas;
 01 kit multifolhas Ecocores (moldura, textura visual, multiformas e balões de fala);
 01 jogo americano;
 01 pasta plástica (tamanho A3) com alça e zíper;
 01 caixa de gizão de cera com 12 cores;
 01 caixa de pintura a dedo com 06 cores (30ml cada);
 01 conjunto de Bisnaga Guache, com 06 cores;
 02 tubos de cola branca 40g;
 01 pincel amarelo n°14;
 01 batedor nº082;
 01 trincha n°19;
 01 tela 30x40cm;
 01 tesoura plástica Cis, sem ponta, para massinha;
 02 potes de tinta guache – 250 ml;
 01 estojo de canetas Color’ Peps Maxi (grossas), com 12 cores;
 01 caixa de massa de modelar SOFT (material atóxico) com 06 copos de 150g cada
(total 900g);
 01 pacote de palito de sorvete com 100 unidades;
 01 pacote de penas grandes;
 01 caixa de Ecolápis de cor grip Jumbo;
 01 conjunto Smoothy Colorpeps com 12 unidades;
 01 Conjunto Paint Pain “Creativity fot Kids” (04 cores);

 01 caixa de tinta colorida Plastipaint - alto relevo com 06 cores;
 01 caixa de Brilhocola com 04 cores;
 01 kit de massinha Diverte e desenvolve a criatividade;
 01 estojo porta lápis;
 01 pacote de lantejoulas grandes;
 04 placas de emborrachado EVA com glitter (tamanho: 40cm x 60cm);
 04 placas de emborrachado EVA sem glitter (tamanho: 40cm x 60cm);
 06 envelopes tamanho A3;
 06 envelopes tamanho ofício;
 01 resma de papel tamanho A3;
 01 Camisa Padronizada;
 01 merendeira com toalha de mão renovada diariamente;
 01 mochila;
 Material de Higiene Pessoal:
 02 máscaras de proteção;
 01 escova de dente com capa plástica protetora;
 01 tubo de creme dental infantil;
 01 copo plástico ou garrafinha plástica;
 01 toalha de banho;
 01 Nécessaire para guardar o material de higiene pessoal (que deve ser reposto
quando necessário).
*Em caso de necessidade, as professoras solicitarão ao longo do ano, o material
complementar para realização das atividades propostas.
 Observações Importantes:
- Os materiais devem ser etiquetados na frente, com o nome completo do aluno;
- Os livros, depois de serem etiquetados, devem ser encapados com plástico
transparente ou contact transparente;
- Os uniformes deverão estar identificados com nome completo.
Entrega dos Materiais Escolares
Turno Matutino
Hora: 09h
Local: Sala de aula do(a) aluno(a)
Data: 03/02/2021
Turno Vespertino
Hora: 15h30min
Local: Sala de aula do(a) aluno(a)
Data: 03/02/2021

Estamos agora no Instagram.

bkpapelaria

LISTA DE MATERIAL 2021 – PRÉ-ESCOLA I / Educação Infantil
 LIVRO INTEGRADO:
Tic-Tac, É tempo de aprender, Volume1 – LIVRO INTEGRADO, Educação Infantil
-Editora do Brasil (Autora: Vilza Carla) – De acordo com a BNCC.
 Material escolar:
 01 pasta do Projeto de Leitura (os alunos antigos poderão usar a mesma que foi
adquirida nos anos anteriores);
 01 livro paradidático apropriado para a faixa etária do aluno;
 01 avental plástico padronizado “Instituto Pio XI”;
 01 jogo americano;
 01 kit multifolhas Ecocores (moldura, textura visual, multiformas e balões de fala);
 01 bloco - Meu Primeiro Caderno colorido tamanho A4;
 01 bloco - Meu Primeiro Caderno branco tamanho A4;
 03 lixas grossas marrons;
 03 lixas finas pretas;
 01 pasta plástica com elástico tamanho ofício;
 01 estojo de canetas hidrocor com 24 cores;
 01 kit pincel Soft Touch para uso escolar;
 01 batedor n° 082;
 04 tubos de cola branca 40g;
 01 caixa de tinta colorida alto relevo Plastipaint com 06 cores;
 01 caixa guache “Show Color”, com 06 cores, tampa com pincel;
 01 tesoura escolar sem ponta;
 01 caixa de lápis de cor com 24 cores;
 01 caixa de massa de modelar SOFT (material atóxico) com 06 copos de 150g cada
(total 900g);
 01 conjunto Paint Pain “Creativity fot Kids” (04 cores);
 01 pote de tinta guache 250ml;
 01 bloco para pintura colado na massa tamanho A4 – 300gm²;
 01 caixa de Crystal Cola Relevo com 06 cores;
 01 borracha;
 01 apontador com lixeira;
 01 lápis grafite jumbo apontado e renovado;
 02 lápis grafite apontados e renovados (não aconselhamos lapiseira);
 01 caixa de pintura a dedo com 06 cores (30ml cada);
 01 conjunto Smoothy Colorpeps com 12 unidades;

 01 kit de massinha Diverte e desenvolve a criatividade;
 01 tela 30x40cm;
 01 caixa de aquarela em pastilha Jumbo com 12 cores;
 02 estojos porta lápis (01 comum e outro com 2 divisórias);
 04 placas de emborrachado EVA com glitter (tamanho: 40cm x 60cm);
 04 placas de emborrachado EVA sem glitter (tamanho: 40cm x 60cm);
 01 resma de papel tamanho A4;
 01 pacote de penas grandes;
 01 pacote de lantejoulas grandes:
 01 Camisa Padronizada;
 01 merendeira com toalha de mão renovada diariamente;
 01 mochila;
 Material de Higiene Pessoal:
 02 máscaras de proteção;
 01 escova de dente com capa plástica protetora;
 01 tubo de creme dental infantil;
 01 copo plástico;
 01 toalha de banho;
 01 Nécessaire para guardar o material de higiene pessoal (que deve ser reposto
quando necessário);
*Em caso de necessidade, as professoras solicitarão ao longo do ano, o material
complementar para realização das atividades propostas.
 Observações Importantes:
- Os materiais devem ser etiquetados na frente, com o nome completo do aluno;
- Os livros, depois de serem etiquetados, devem ser encapados com plástico
transparente ou contact transparente;
- Os uniformes deverão estar identificados com nome completo.
Entrega dos Materiais Escolares
Turno Matutino
Hora: 09h
Local: Sala de aula do(a) aluno(a)
Data: 03/02/2021
Turno Vespertino
Hora: 15h30min
Local: Sala de aula do(a) aluno(a)
Data: 03/02/2021

Estamos agora no Instagram.

bkpapelaria

LISTA DE MATERIAL 2021 – PRÉ-ESCOLA II / Educação Infantil
 LISTA DE LIVROS:
 INGLÊS:
Enjoy It Kids 1, 2ª Edição, Editora FTD (Autoras: Roberta Ibanez, Sueli Valente e
Lilian Siqueira)
 INTEGRADO:
Kit Especial Viver Valores 5 anos, Editora Construir (Maria Amélia Vieira e Rute
Souza Galvão)
 Material escolar:
 01 pasta do Projeto de Leitura (os alunos antigos poderão usar a mesma que foi
adquirida nos anos anteriores);
 01 livro paradidático apropriado para a faixa etária do aluno;
 01 avental plástico padronizado “Instituto Pio XI”;
 01 jogo americano;
 01 kit de massinha “Diverte e desenvolve a criatividade”;
 01 bloco - Meu Primeiro Caderno colorido tamanho A4 – desenvolvimento e
diversão;
 01 bloco Moldura, coleção Ecocores, tamanho A4;
 01 bloco Criativo Lumi com 50 folhas;
 03 lixas grossas marrons;
 03 lixas finas pretas;
 01 kit multifolhas Ecocores (textura visual, multiformas e balões de fala);
 01 pasta plástica com elástico tamanho ofício;
 02 tubos de cola branca 40g;
 01 estojo de canetas hidrocor com 24 cores;
 01 tesoura escolar sem ponta;
 01 caixa de ecolápis de cor superpontas com 24 cores (apontados e renovados);
 01 caixa de Cola Glitter com 06 cores;
 01 Conjunto Paint Pain “Creativity for Kids” (04 cores);
 01 gizão de cera com 12 cores;
 01 tela 30x40cm;
 01 borracha;
 01 apontador com lixeira;
 10 envelopes pardos tamanho A4;
 01 caixa de aquarela em pastilha Jumbo com 12 cores;
 01 bloco papel decorado, desenvolvimento e diversão, tamanho A4;
 04 lápis pretos apontados e renovados (não aconselhamos lapiseira);

 01 jogo educativo indicado para crianças de 05 anos;
 01 caixa de massa de modelar SOFT (material atóxico) com 06 copos de 150g
cada (total 900g);
 01 caixa de tinta Tempera Guache, tampa com pincel, com 06 potes (18 ml cada);
 01 estojo porta lápis com 02 compartimentos;
 04 placas de emborrachado EVA com glitter (tamanho: 40cm x 60cm);
 04 placas de emborrachado EVA sem glitter (tamanho: 40cm x 60cm);
 01 pacote de penas grandes;
 01 pacote de lantejoulas grandes;
 01 resma de papel tamanho A4;
 01 Camisa Padronizada;
 01 merendeira com toalha de mão renovada diariamente;
 01 mochila;
 Material de Higiene Pessoal:
 02 máscaras de proteção;
 01 escova de dente com capa plástica protetora;
 01 tubo de creme dental infantil;
 01 copo plástico;
 01 toalha de banho;
 01 Nécessaire para guardar o material de higiene pessoal (que deve ser reposto
quando necessário).
*Em caso de necessidade, as professoras solicitarão ao longo do ano, o material
complementar para realização das atividades propostas.
 Observações Importantes:
- Os materiais devem ser etiquetados na frente, com o nome completo do aluno;
- Os livros, depois de serem etiquetados, devem ser encapados com plástico
transparente ou contact transparente;
- Os uniformes deverão estar identificados com nome completo.
Entrega dos Materiais Escolares
Turno Matutino
Hora: 09h
Local: Sala de aula do(a) aluno(a)
Data: 03/02/2021
Turno Vespertino
Hora: 15h30min
Local: Sala de aula do(a) aluno(a)
Data: 03/02/2021

Estamos agora no Instagram.

bkpapelaria

