
Colinho de Mãe – Unidade Sobradinho
Quadra 08 Conjunto F Lote 47

Fone: 3387-0004 ou 3387-9301

Colinho de Mãe – Unidade Baby
CRN 706/707 Bloco D Edifício Fearab

Fone: 3297-2324 ou 3297-2325

Colinho de Mãe – Unidade Pia-Máter
SGAN 914 Conjunto G

Fone: 3051-9900 ou 3051-9901

Lista de Material Didático – 2020 
Colinho V – Educação Infantil

LIVROS

1. Coleção Encantos da Infância:
1.1 Primeiro Semestre – Livro Integrado – Colinho V - Material adquirido por meio do link a ser informado pelo 

aplicativo.
1.2 Segundo Semestre – Livro Integrado – Colinho V - Material adquirido por meio do link a ser informado 

pelo aplicativo.
2. Literatura:
 2.1 Três livros de literatura infantil adequados à faixa etária (novos).
3. Inglês 
 3.1 Programa Bilíngue – Material adquirido por meio do link a ser informado pelo aplicativo.
4. Educação Sócio Emocional:
 4.1 Laboratório Inteligência de Vida – Material adquirido por meio do link a ser informado pelo aplicativo.

MATERIAL PEDAGÓGICO DIÁRIO INDIVIDUAL

» 01 Agenda personalizada do Grupo Colinho de Mãe (en-
tregue no primeiro dia de aula);
» 02 Cadernos Criativo com 96 folhas pautadas e margens 
arredondadas vermelhos;
» 01 Caderno meia pauta, capa dura, com 48 folhas (Pro-
dução de texto);
» 01 Pasta com elástico fi na transparente vermelha;
» 01 Garrafa squeeze para água;
» 01 Pasta catálogo com 50 plásticos grossos;
» 03 Pastas de plástico com trilho vermelhas;
» 01 Jogo pedagógico de acordo com a idade da criança;
» 04 Gibis;
» 01 Passatempo (tipo Picolé);
» 02 Revistas em bom estado;
» 01 Tela para pintura tamanho 30X30 cm;
» 01 Camiseta adulto (pode usar do ano anterior);
» 01 Jogo de canetinha hidrocor 12 cores;

UNIFORME

» O uniforme diário é de uso obrigatório, inclusive as trocas;
» Os uniformes de Balé e Natação poderão ser adquiridos na malharia Sasse e a touca da natação na escola de acordo 
com o nível; 
» Os uniformes de Judô e Capoeira deverão ser adquiridos diretamente com o professor; 

Obs.: Todas as peças de uniforme deverão ser identifi cadas e o estudante deverá estar uniformizado a partir do primeiro dia de aulas.

» 01 Estojo com zíper, contendo:
» 01 Apontador com depósito;
» 01 Caixa de lápis de cor (12 cores);
» 02 Lápis grafi te;
» 01 Borracha tamanho médio;
» 01 Tesoura sem ponta, com identifi cação;
» 01 Caixa de giz de cera;
» 01 Tubo de cola líquida pequeno;
» 01 Régua transparente de 15 cm.

ATENÇÃO!
» Não recomendamos o uso de lapiseiras.

» Todos esses materiais deverão ser repostos pela 
família, ao longo do ano letivo, quando se fi zer 

necessário.
» Os livros e os cadernos deverão ser etiquetados 

com nome completo e turma do estudante.

KIT DE MATEMÁTICA

Pasta Polionda transparente vermelha com lombada de 60 mm contendo:
» 50 Palitos de picolé (cor natural);
» 100 Canudos;
» 20 Unidades de elástico tipo liguinha;
» 01 Dado grande; 
» 20 Bichinhos em miniatura (podem ser também bonequinhos e/ou carrinhos);
» 01 Pacote de cédulas de dinheiro e moedas sem valor;
» 50 Tampinhas de garrafa pet.



Lista de Material em conformidade com a Lei Distrital Nº 4.311/2009 e com a Lei Nº 12.886/2013
PROCON – SCS, Bloco B60 – Sala 240 – Asa Sul, Brasília-DF, Telefone: (61) 2104-4360

PROCON Rodoviária – Subsolo da Estação Rodoviária de Brasília, Plataforma D. Brasília – DF,
Telefone: (61) 2104-1520

MATERIAL ANUAL INDIVIDUAL (OU TAXA)

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

» 02 Blocos de papel escolar Criativo A4 (cores vivas);
» 01 Bloco de papel para desenho A4 (branco);
» 01 Bloco de papel para desenho A3 (branco);
» 02 Cartolinas dupla face;
» 02 Cartolinas laminadas;
» 01 Pacote de papel A4 colorido;
» 02 Fitas de papel Kraft gomada;
» 01 Caixa de gizão de cera (12 cores);
» 01 Caixa de cola com glitter (6 cores);
» 01 Caixa de cola colorida (6 cores);
» 01 Pote de tinta guache 250 ml;
» 01 Caixa de tinta guache com 12 cores (pequena);
» 03 Potes de massa de modelar macia;
» 01 Pincel para pintura nº 16;
» 01 Caneta permanente grossa (preta);

» Entrega do Material Individual e Anual – 20 a 24 de janeiro de 2020; 
» A 1ª Reunião de Pais – 23 de janeiro de 2020 (quinta-feira);
» Início do Ano Letivo – 27 de janeiro de 2020 (segunda-feira); 
» Todo material da criança deverá estar identifi cado com nome, sobrenome e turma.

Obs.: Outros materiais didáticos ou paradidáticos poderão ser solicitados ao longo do ano letivo, conforme a necessidade dos 
projetos desenvolvidos, lembrando que o material pode ser entregue parcialmente.

» 01 Balde de areia com pá;
» 01 Alfabeto móvel;
» 01 Jogo de dominó;
» 01 Quebra-cabeça.

KIT DE MATERIAL CONCRETO

» 01 Estojo de caneta hidrocor ponta grossa 12 cores;
» 01 Pincel batedor para pintura;
» 02 Fitas adesivas colorida (tipo Durex colorido);
» 03 Metros de papel autoadesivo transparente;
» 01 Pacote de lantejoula grande;
» 02 Metros de TNT branco;
» 02 Metros de TNT marrom;
» 01 Pacote de penas coloridas;
» 01 Novelo de lã branco;
» 02 lixas de parede 1 grossa e 1 fi na; 
» 01 Folha de papel crepom;
» 02 Colas líquidas 90 gramas;
» 02 Folhas de EVA com glitter;
» 02 Folhas de EVA atoalhado;
» 02 Folhas de EVA estampado.

KIT DE HIGIENE

» 01 Estojo contendo: 
» 01 escova;
» 01 creme dental; 
» 01 fi o dental (levar na mochila diariamente).


