
 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 1º PERÍODO 
 

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

Vocês estão recebendo a lista de materiais do Colégio 
Loyola para o ano de 2022. O ideal é que os itens da 
lista sejam adquiridos antes do início das aulas. 
 

 
I. INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA A PRIMEIRA SEMANA 

DE AULA 
 

Os pais serão convidados a participar da Reunião 
Informativa da Educação Infantil, em dia, horário e 
local a serem informados oportunamente. 
 
II. MATERIAIS  
Os materiais devem ser etiquetados com o nome e a 
série da criança. 

 
TABELA 1   

(Estes materiais não precisam ser etiquetados) 
 

ITEM QUANTIDADE  
Papel color set tamanho A4 
(conforme tabela 1.1) 01 pacote 

Massinha de modelar com 12 cores 02 caixas  
Papel Lumipaper 01 pacote 
Saco plástico grosso, transparente, 
sem furo (tamanho ofício) 20 unidades 

Papel 40 Kg tamanho A4 50 folhas 
Bloco de Papel Canson A3 140g – 
20 folhas 02 unidades 

Brinquedo pedagógico (conforme 
tabela 1.2) 01 unidade 

Palito de picolé colorido 20 unidades 
Tubos de cola colorida 03 unidades 

Folha lixa d’água A4 01 unidade 
Anilina comestível 01 unidade 
 

TABELA 1.1 
INICIAL DO NOME DO(A) ALUNO(A) COR DO PACOTE 

DE COLOR SET 
H, P, T, V AMARELO 

B, D, E AZUL 
M, U, W, Y LARANJA 

A, I, R ROXO 
C, J, S, Z VERDE-CLARO 

F, G, K, O VERDE-ESCURO 
L, N, Q, X VERMELHO 

 
TABELA 1.2   

Sugestões para o brinquedo pedagógico 
 

• Quebra-cabeça de madeira 
• Kit de ferramentas, de cozinha, de médico etc. 
• Animais silvestres, domésticos, de fazenda, 

dinossauros 
• Jogos de encaixe 
• Carrinhos 
• Jogo de memória 
• Bonecos pequenos 
• Brinquedos para massinha ou forminhas 

modeladoras 
• Brinquedos de madeira 

 
Observação – Para segurança das crianças, pedimos 
que verifiquem se os brinquedos têm o selo de 
certificação do Inmetro. 
 



 

 
 

 

TABELA 2 
 

ITEM QUANTIDADE  
Apontador para lápis grosso 01 unidade 
Borracha macia 01 unidade 
Caderno de desenho, tamanho A4, 
48 folhas (sem papel de seda) 01 unidade 

Aquarela 12 cores 01 unidade 
Caixa de lápis triangular grosso 01 conj. (12 

cores) 

Caneta hidrocor ponta grossa 02 conj. (12 
cores) 

Caneta preta soft point, ponta 
porosa 02 unidades 

Cola branca líquida 02 frascos (90g) 
Lápis preto triangular grosso nº. 2 02 unidades 
Estojo escolar simples de tecido, 
plástico ou emborrachado 01 unidade 

Gizão de cera com 12 cores 01 unidade 
Camiseta de malha grande para 
pintura (pode ser usada) 01 unidade 

Merendeira com copo ou garrafa e 
guardanapo de pano para serem 
usados diariamente 

01 unidade 

Mochila pequena, para uso diário 01 unidade 
Envelope Loyola (Modelo Opus) 
para Portfólio de Arte 01 unidade 

Pasta catálogo com 50 plásticos 01 unidade 
Pasta com aba e elástico, tamanho 
ofício, na cor azul 02 unidades 

Tesoura pequena sem ponta (com 
o nome do aluno gravado) 01 unidade 

Pincel pintura ponta chata nº. 8 01 unidade 
Pincel pintura ponta chata nº. 14 01 unidade 
Rolinho para pintura 01 unidade 

 
OBSERVAÇÕES 

 

• O material de uso pessoal deverá ser substituído, 
quando necessário, e identificado com o nome e 
a turma da criança a cada substituição. 

• O caderno deve ser encapado com plástico 
transparente e etiquetado com o nome e a turma 
da criança. 

• A agenda Inaciana será fornecida pelo Colégio 
apenas no início do ano letivo.  

• No início do ano letivo, serão solicitados 02 (dois) 
livros de literatura para a biblioteca de classe. 

 
 

III. UNIFORME ESCOLAR 
O uniforme escolar é um meio de identificar o 
aluno do Loyola e evidenciar que ele faz parte do 
corpo discente da Escola, evitando a perspectiva 
consumista e o privilégio de marcas. Por isso, seu 
uso, inclusive do agasalho (quando necessário), é 
obrigatório. 
 
III.1. Modelos oficiais padronizados  

   (Com logomarca do Colégio) 
• Camisa branca, manga curta ou manga longa 
• Camisa polo branca  
• Short-saia azul-marinho (tactel) 
• Calça comprida azul-marinho (tactel, helanca 

light, suplex ou moletom azul) 
• Bermuda azul-marinho (tactel ou helanca light) 
• Agasalho azul-marinho (tactel, moletom ou 

linha): modelo próprio com logomarca do Colégio 
• Natação: nos dias em que a natação estiver 

programada, é obrigatório o uso de sunga 
(meninos), maiô ou sunquíni (meninas). Não é 
necessário adquirir os modelos com a logomarca 
do Colégio. 

 
III.2. Itens de vestuário previstos no uniforme 
• Calça ou bermuda jeans tradicional (azul-escuro) 
• Tênis e meias confortáveis 
 
III.3. Educação Física 
• Camisa branca: manga curta, manga comprida ou 

sem manga 
• Calça comprida azul-marinho (tactel, helanca 

light ou suplex) 
• Bermuda azul-marinho (tactel ou helanca light) 
• Short-saia azul-marinho (tactel) 
• Tênis e meias confortáveis 


