
LISTA DIDÁTICA - PEDAGÓGICA 2021

EDUCAÇÃO INFANTIL - Maternalzinho

1 Chamequinho Papel ofício A3 (100 Folhas)

25 Unidades Sacos plásticos 

01 Unidade Agenda Grande

01 Caixa Lápis hidrocor c/12 Edificado na fé, contruindo

02 caixas Gizão de cera triangular o presente, contemplando

1 Unidade Cola branca o futuro
01 Caixa Pintura a dedo

01 Unidade Pincel nº  14

02 caixas Massa de modelar grande

01 unidade Cola isopor

01 unidade Pasta poliomida A3 com alça (maleta)

03 unidades Folhas de papel madeira

KIT HIGIENE PESSOAL - ( Trazer diariamente na bolsa)

01 sabonete líquído

01 lenço descartável

01 lenço umedecido perfumado

01 perfume

Observação

o material de uso coletivo será solicitado no decorrer do ano letivo

www.colegiocma.com.br 

cmagaranhuns@yahoo.com.br

(87)3761 3225               Todo material deverá vir marcado com nome do estudante, série e turno. 1



LISTA DIDÁTICA - PEDAGÓGICA 2021

EDUCAÇÃO INFANTIL - Maternal

01 Chamequinho Papel ofício A3 Obeservação
25 Unidades Sacos plásticos (Tam. Ofício) Edificado na fé, contruindo

01 Unidade Pasta poliomida A3 com alça (maleta ) o material de uso coletivo será solicitado o presente, contemplando

01 Caixa Lápis hidrocor com 12 cores no decorrer do ano letivo o futuro
01 unidade Cola Branca

01 caixa Pintura a dedo

01 unidade Pincel n° 14

03 unidades Folhas de papel madeira

01 unidade Cola isopor

02 Caixas Gizão de cera triagular

02 caixas Massa de modelar

KIT HIGIENE PESSOAL - (Trazer diariamente na bolsa)

01 sabonete líquído

01 lenço descartável

01 lenço umedecido perfumado

01 perfume

LIVROS DIDÁTICOS

Sistema de Ensino FTD ( Estará à venda no Colégio)

Os Materiais Didáticos com a chave de acesso à plataforma de Ensino para o ano letivo de 2021, deverão ser  adiquiridos 

somente na tesouraria do colégio, conforme consta no "Contrato de Prestação de Serviços Educacionais/2021".

www.colegiocma.com.br 

cmagaranhuns@yahoo.com.br

(87)3761 3225               Todo material deverá vir marcado com nome do estudante, série e turno. 2



LISTA DIDÁTICA - PEDAGÓGICA 2021

EDUCAÇÃO INFANTIL - Infantil I

01 unidade Caderno brochurão 96 folhas Observação
01 unidade Estojo com zipper 

02 caixas Gizão de cera (triangular) Atenção!

01 Caixa Cola Colorida o material de uso coletivo será solicitado Edificado na fé, contruindo

01 unidade Pincel Nº 14(achatado) no decorrer do ano letivo o presente, contemplando

01 Caixa Pintura a dedo o futuro

01 unidade Apontador com dois furos

01 unidade Lápis comum jumbo triang. com borracha

04 unidade Envelope ofício cristal c/ aba 

01 caixa Lápis hidrocor com 12 cores

15 unidades Sacos plásticos

01 caixa Lápis de cor Hex. ou gigante (05,5mm)

04 caixas Massa de modelar grande

01 unidade Cola Branca

01 unidade Jogo Educativo

KIT HIGIENE PESSOAL - (Trazer diariamente na bolsa )

01 sabonete líquído

01 lenço descartável

01 lenço umedecido perfumado

01 perfume 

LIVROS DIDÁTICOS

Sistema de Ensino FTD ( Estará à venda no Colégio)

Os Materiais Didáticos com a chave de acesso à plataforma de Ensino para o ano letivo de 2021, deverão ser  adiquiridos 

somente na tesouraria do colégio, conforme consta no "Contrato de Prestação de Serviços Educacionais/2021".

www.colegiocma.com.br 

cmagaranhuns@yahoo.com.br

(87)3761 3225               Todo material deverá vir marcado com nome do estudante, série e turno. 3



LISTA DIDÁTICA - PEDAGÓGICA 2021

EDUCAÇÃO INFANTIL - Infantil II

02 Unidades cardeno brochurão 96 folhas

15 unidades Sacos plásticos (TAM ofício) Observação
10 unidades Lápis grafite Edificado na fé, contruindo

05 unidades Borracha o material de uso coletivo será solicitado o presente, contemplando

01  Caixa Lápis hidrocor  c/12 cores no decorrer do ano letivo o futuro

02 Caixas Gizão de cera

01 caixa Lápis de cor hexagonal c/12 cores

01 unidade Estojo com zipper

01 unidade Cola branca

01 caixa Pintura a dedo

01 unidade Pincel nº 14

03 caixas Massa de modelar

01 unidade Tesoura sem ponta

05 unidades Envelope ofício cristal c/ aba

01 caixa Lápis de cor tons de pele

01 unidade Jogo educativo

KIT HIGIENE PESSOAL - ( Trazer diariamente na bolsa)

01 sabonete líquído

01 lenço descartável

01 lenço umedecido perfumado

LIVRO DIDÁTICO

Sistema de Ensino FTD ( Estará à venda no Colégio)

Os Materiais Didáticos com a chave de acesso à plataforma de Ensino para o ano letivo de 2021, deverão ser  adiquiridos 

somente na tesouraria do colégio, conforme consta no "Contrato de Prestação de Serviços Educacionais/2021".

www.colegiocma.com.br 

cmagaranhuns@yahoo.com.br

(87)3761 3225               Todo material deverá vir marcado com nome do estudante, série e turno. 4



LISTA DIDÁTICA - PEDAGÓGICA 2021

EDUCAÇÃO INFANTIL - Infantil III

02 unidades Caderno brochurão G 96 folhas

10 unidades Sacos plásticos TAM ofício

 01 unidade Tesoura sem ponta Observação
01 caixa Lápis hidrocor c/12

01 caixa Lápis de cor o material de uso coletivo será solicitado Edificado na fé, contruindo

10 unidades Lápis grafite no decorrer do ano letivo o presente, contemplando

01 unidade Estojo com zíper o futuro

01 unidade Apontador 

10 unidades Borrachas

01 caixa Gizão de cera 

02 unidades Cola  branca 90 g

02 caixas Massa de modelar grande

04 unidades Envelopes ofício cristal cm aba

01 unidade Pincel

01 unidade Jogo educativo - quebra cabeça

KIT HIGIENE PESSOAL -(Trazer Diariamente na bolsa)

01 sabonete líquído

01 lenço descartável

01 lenço umedecido perfumado

01 perfume

LIVRO DIDÁTICO

Sistema de Ensino FTD ( Estará à venda no Colégio)

Os Materiais Didáticos com a chave de acesso à plataforma de Ensino para o ano letivo de 2021, deverão ser  adiquiridos 

somente na tesouraria do colégio, conforme consta no "Contrato de Prestação de Serviços Educacionais/2021".

www.colegiocma.com.br 

cmagaranhuns@yahoo.com.br

(87)3761 3225               Todo material deverá vir marcado com nome do estudante, série e turno. 5
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