
COLÉGIO ADONAI 
Trav. Durvalino Damas, 142 - Centro - 75040-010 – Anápolis (GO) 
Telefones (62) 3315-8630 - E-mail: contato@colegioadonai.com 

LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES – 2023 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: __________________________________________DATA: ____/____/____ 

ASSINATURA DE QUEM RECEBEU O MATERIAL: ________________________________________________ 

LIVROS:   
          SISTEMA DE ENSINO SAE DIGITAL: kit anual com 04 livros (ADQUIRIR NO COLÉGIO). 

LIVRO DE HISTÓRIA a escolha, tamanho grande, próprio para idade, com letra de imprensa e maiúscula, com 
figuras grandes e capa bem resistente ou 3d. 

MATERIAIS DE USO PESSOAL: (ENTREGAR ETIQUETADO COM O NOME EM UM SACO PLÁSTICO). 

 

OBSERVAÇÕES:  

 Entregar A FICHA DE AUTORIZAÇÃO PREENCHIDA com a indicação de todas as pessoas que poderão buscar 
a criança incluindo o nome dos pais. (Pegar no ato da matrícula). 

 Por favor, não troque a gramatura dos papéis, a cor, tamanho ou a qualidade do produto pedido. Caso seja 
necessário, devolveremos o material para trocar.   

 O uniforme encontra-se: GOIÁS MINAS E RICK SPRESS. 

 Entrega de material nos dias 18 E 19 DE JANEIRO DE 2023. 

 O início das aulas está previsto para dia 23 DE JANEIRO DE 2023. 

 Na semana de 23 A 27 DE JANEIRO, as crianças sairão mais cedo devido ao 
período de adaptação. 
 

  

 02 Lápis de escrever antiderrapante.                                                                01 Tesoura sem ponta. 

 04 Potes de lenços umedecidos.                                                 02 Apontadores com depósito e 02 borrachas                                 

 01 Garrafinha para água de plástico.  01 Lousa mágica média ou grande 

 01 Camiseta grande para aula de artes.  01 Caixa de lápis de cor GIGANTE – 12 COR 

 02 Toalhinhas para lancheira (Com nome bordado)                   01 Pasta polionda com alça reforçada                                             

 02 Mudas de roupa e 01 chinelinha de dedo.  01 Lancheira com copo p/ suco, vasilha e 
toalhinha 

 02 Pacote de fraldas para ficar na escola e outro 
para mandar na mochilinha todos os dias 

 01 Saquinho com LETRAS E NÚMEROS DE EVA 
(grandes e grossos). 

 01 Rolinho para brincar de massinha                        01 Pincel chato sintético - Nº 16 

 02 Toalhinhas de rosto (Com nome bordado)  01 Pincel para quadro branco  

 01 Estojo de bolsinha com 2 zíperes (2 divisórias)                       01 Caixa de Giz de cera com 12 cores 

 02 Jogos de capas transparentes com aspirais – 
A4 

 01 Brinquedo pedagógico: 01 cx de blocos 
lógicos 

 03 FOTOS: 01 foto 3x4 da criança +  01 foto 10x15 da criança + 01 foto grande da família 
com a criança. (Colocar as fotos com os nomes dos membros da família num envelope - 
entregar com os materiais). 

 01 Pct de papel branco tipo Diplomata A4 (g/m² 180g) 50fls  01 Cola instantânea 20 gramas (Embalagem dura) 

 01 Caixa DE TINTA GUACHE lavável com 12 cores  01 Cola branca de bico fino, grande 

 01 Fitilho branco, preto ou cinza  01 Cola GLITTER FURTACOR. 

 01 Cola para TECIDO branca  01 Pincel para TECIDO (Cor preta) 

 01 Folha de Papel crepom (Não comprar cor rosa)                                                                                        02 Sacos de penas – cor única  

 02 Folhas de EVA LISA (FOLHAS GROSSAS) Rosa não                         02 Pacotes de balões Nº 9 nas cores roxo ou bege 

 02 Folhas de EVA GLITTER (Pretas e brancas furtacor)            01 Saquinho com lacinhos Nº 3 cor rosa, cinza ou preto 

 10 Folhas de POLASEAL A3 (Não escrever o nome nele)   01 Linha de crochê Nº 6 – 40 metros (Cor a escolha) 

 01 Caneta para retroprojetor 2.0mm  02 Saquinhos de lantejoulas GRANDES - Nº 10 

 01 Pacote de papel FOTOGRÁFICO branco, auto-adesivo                     03 Potes grandes de massinha de modelar – 500g 

 01 Pacote de papel com verso branco – 
20 fls (g/m²180g) coração             

 01 
 

Saquinho de olhos móveis, autocolante – 
4 ou 6 mm   

 02 Metros de JUTA  20 Sacos plásticos transparentes (8x10) 

 01 Pacote de algodão de bolinhas  10 Metros de FITA de cetim nº 2   

 02  Botões vermelhos gd. (Maior que a tampinha de Coca)  01 Metro de FELTRO laranja 

    02 Fitas adesivas (24mm x 50m e 48mm x50m) 

    02 Fita adesiva coloridos cores rosa, roxo ou marrom. 

INFANTIL II 



COLÉGIO ADONAI 
Trav. Durvalino Damas, 142 - Centro - 75040-010 – Anápolis (GO) 
Telefones (62) 3315-8630 - E-mail: contato@colegioadonai.com 

LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES – 2023 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: __________________________________________DATA: ____/____/____ 

ASSINATURA DE QUEM RECEBEU O MATERIAL: ________________________________________________ 

LIVROS:  
          SISTEMA DE ENSINO SAE DIGITAL: kit anual com 04 livros (ADQUIRIR NO COLÉGIO). 

PROGRAMA ESCOLA DA INTELIGÊNCIA: KIT O BRILHO DA INTELIGÊNCIA (Kit 2 blocos de registro para 
os alunos - 2 livros de história com atividades para família -  2 livros para os pais). (ADQUIRIR NO COLÉGIO).        
LIVROS DE CALIGRAFIA: Descobrindo o abc e Descobrindo o 1, 2, 3 – Editora Bicho Esperto. 
LIVRO DE HISTÓRIA a escolha, tamanho grande, próprio para idade, com letra de imprensa e maiúscula, com 
figuras grandes e capa bem resistente ou 3d. 

MATERIAIS DE USO PESSOAL: (ENTREGAR ETIQUETADO COM O NOME E EM UM SACO PLÁSTICO). 

  

  

 Entregar A FICHA DE AUTORIZAÇÃO PREENCHIDA com a indicação de todas as pessoas que poderão buscar 
a criança incluindo o nome dos pais. (Pegar no ato da matrícula). 

 Por favor, não troque a gramatura dos papeis, a cor, tamanho ou a qualidade do produto pedido. Caso seja 
necessário devolveremos o material para trocar.   

 O uniforme encontra-se: GOIÁS MINAS E RICK SPRESS. 

 Entrega de material nos dias 18 E 19 DE JANEIRO DE 2023. 

 O início das aulas está previsto para dia 23 DE JANEIRO DE 2023. 

 Na semana de 23 A 27 DE JANEIRO, as crianças sairão mais cedo devido ao  
período de adaptação. 

  

 08 Lápis de escrever antiderrapante.                                                              01 Tesoura sem ponta com nome gravado 

 02 Potes de lenços umedecidos                                                       02 Apontadores com depósito e 02 borrachas                                   

 01 Garrafinha para água de plástico.  01 Lousa mágica média ou grande 

 01 Camiseta grande para aula de artes.                  01 Estojo de bolsinha, com 2 zíperes (2 divisórias)                      

 01 Lancheira com copo para suco, vasilha e 
toalhinha  

 01 Pct com letras e números de EVA (grandes e 
grossos). 

 02 Toalhinhas para lancheira (Com nome bordado)                   01 Pasta Polionda com alça reforçada                                             

 02 Toalhinhas de rosto (Com nome bordado)  04 Jogos de capas transparentes com aspirais – A4 

 01 Cx. de lápis de cor GIGANTE (12 cores)  01 Pincel cabo vermelho - c 521, n.16 

 01 Cx. de lápis de cor AQUARELÁVEL (12 cores)  01 Pincel para quadro branco  

 01 Rolinho para brincar massinha (de plástico)  01 Caixa de Giz de cera (12 cores)                                                          

 03 FOTOS: 01 foto 3x4 da criança +  01 foto 10x15 da criança + 01 foto grande da família com a criança. 
(Colocar as fotos com os nomes dos membros da família num envelope - entrega com os materiais). 

 01 
 

BRINQUEDO PEDAGÓGICO A ESCOLHA: Não serão devolvidos no final do ano. 
Blocos de montar em madeira – 40 peças 
Blocos de montar em madeira Cidade Gigante 
Quebra-cabeça em madeira com 4 peças de cubos 

 03 Potes de massinha de modelar – 500g  01 Cola grande de bico fino, grande  

 02 Pcts de papel branco tipo Diplomata A4 (g/m² 180g) 50fls                   01 Cola para ARTESANATO         

 02 Fitas adesivas (48x50) larga  01 Cola FANTASIA GLITTER 95g 

 01 Tinta PVA artesanato 100 ml  01 Cola para TECIDO 

 01 Folha de Papel crepom (Não comprar cor rosa)                                                                                        01 Cola glitter 90g 

 02 Folhas de EVA LISA (FOLHAS GROSSAS)                          02 Pacotes de balões (Rosa, preto, vermelho ou cinza) 

 02 Folhas de EVA GLITTER (Não trazer rosa)  01 Saquinho com lacinhos Nº 3 25 unidades  

 10 Folhas de POLASEAL A3 (Não escrever o nome nele)   01 Saquinho de olhos móveis, grandes – 18mm ou 20mm    

 01 Pct de Manta de imã adesivada A4 com 5 unidades  02 Saquinhos de lantejoulas GRANDES - Nº 10 

 01 Pacote de papel FOTOGRÁFICO branco auto-adesivo                     01 Metro de FELTRO (Vermelho, verde ou lilás) 

 01 Pacote de papel com verso branco – 
20 fls, (g/m²180g) estrelinhas            

 02 
 

Metros de TNT (Não trazer rosa)  

 01 Saquinho de olhos côncavos com fundo preto Nº 4  10 Metros de FITA de cetim Nº 10 

 02 Sacos de penas – cor única  01 Fita adesiva colorido 

 01  Fita banana  20 Sacos plásticos transparentes (12x20 ou 15x20) 

INFANTIL  III 



COLÉGIO ADONAI 
Trav. Durvalino Damas, 142 - Centro - 75040-010 – Anápolis (GO) 
Telefones (62) 3315-8630 - E-mail: contato@colegioadonai.com 

LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES – 2023 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: __________________________________________DATA: ____/____/____ 

ASSINATURA DE QUEM RECEBEU O MATERIAL: ________________________________________________ 

 
 

LIVROS:  
SISTEMA DE ENSINO SAE DIGITAL: kit anual com 04 livros (ADQUIRIR NO COLÉGIO). 
PROGRAMA ESCOLA DA INTELIGÊNCIA: KIT CIRANDA DA INTELIGÊNCIA (Kit 8 livros para alunos – 2 
livros para o pais). (ADQUIRIR NO COLÉGIO). 

 MATERIAIS DE USO PESSOAL: (ENTREGAR ETIQUETADO COM O NOME E EM UM SACO PLÁSTICO). 
  06 Lápis de escrever                      04 Borrachas brancas  

 01 Toalhinha de rosto com nome bordado                           01 Estojo de bolsinha grande com 2 divisórias                                                     

 01 Pote de lenços umedecidos                                                                                      01 Pincel cabo vermelho c 521, n.16 

 01 Camiseta grande, branca, para aula de artes.        01 Pct de letras e números de EVA – Alfa numérico com 36 
peças / 8mm                                                                        

 01 Lancheira, copo de suco, vasilha, toalhinha, escova 
e pasta dental                                                                                                           

 01 Pasta fina, dura, transparente, com elástico (Para colocar  
atividade)               

 02 Cx de lápis de cor,  aquarelável– 24 cores                                     01 Ábaco de madeira  com 10 colunas. 

 20 Sacos de plástico tamanho  ofício                                            01 Papel mágico alfa numérico A4 

 02 Apontadores retangulares com depósito  04 Aspirais finos transparentes 

 01 Tesoura sem ponta com nome gravado                                                          01 Giz de cera com 12 cores/ retrátil tipo TWIST. 

 01 Jogo de canetinha com 12 cores    01 Rolinho para brincar de massinha (de madeira) 

 06 Aspirais finos transparentes com jogos de capa  02 Aspirais grossos, transparentes, com jogos de capas 

 03 01 Foto 3x4 da criança - 01 foto 10x15 da criança – 01 foto família com a criança (Colocar as fotos e os nomes dos 

 membros da família num envelope). 

 01 Brinquedo: kit cozinha, kit salão de beleza, kit fazendinha ou kit cidade com transportes. (Não serão devolvidos, 
pois podem quebrar).  

  
OBSERVAÇÕES:  

 Entregar A FICHA DE AUTORIZAÇÃO PREENCHIDA com a indicação de todas as pessoas que poderão buscar 
a criança incluindo o nome dos pais. (Pegar no ato da matrícula). 

 Por favor, não troque a gramatura dos papeis, a cor, tamanho ou a qualidade do produto pedido. Caso seja 
necessário devolveremos o material para trocar.   

 O uniforme encontra-se: GOIÁS MINAS E RICK SPRESS. 

 Entrega de material nos dias 18 E 19 DE JANEIRO DE 2023. 

 O início das aulas está previsto para dia 25 DE JANEIRO DE 2023. 

 Na semana de 23 A 27 DE JANEIRO, as crianças sairão mais cedo devido ao período 
de adaptação. 

  

 01 Rolo de barbante (Cor a escolha|)  01 Metro de feltro nas cores:  marrom  ou amarelo                                                                               

 03 Pcts de papel tipo OPALIME  A4 180g - branco                           02 Pincéis para quadro branco – preto ou azul 

 02 Pcts de penas grandes, cor única (Amarela, laranja ou 
azul).                                                                                                     

 10 Folhas de polaseal (Não escrever nem colar etiqueta 
nome)                                                       

 01 Saquinho de laço (Número 4)  01 Cola de tecido 

 01 Pct de papel fotográfico auto adesivo                                                                      03 Potes grandes de massinha de modelar -500g 

 01 Cola  fantasia glitter glue                                                   05 Metros de fita número 05                                                   

 02 Folhas de EVA felpudo                                                                                    01 Fitilho   (Cor a escolha) 

 03 Pacotes de balões nº 9 amarelo, laranja e verde                   01 Saquinho de olhos móveis auto colante 15 ou 17mm                                                                       

 01 Caixa de cola colorida  01 Saquinho de olhos côncavos do fundo preto nº 05 

 02 Colas  brancas bico fino grande  100g  01 Folha de papel crepom  ( Não trazer na  rosa)                                                    

 01 Rolo de barbante (Cor a escolha|)  01 Linha para crochê nº 08 / 85m cor a escolha  

 01 Caneta para retroprojetor  – 1.0 preta                                                          01 Caixa de  tinta tempera guache lavável (06 cores)                                                                               

INFANTIL  IV 



COLÉGIO ADONAI 
Trav. Durvalino Damas, 142 - Centro - 75040-010 – Anápolis (GO) 
Telefones (62) 3315-8630 - E-mail: contato@colegioadonai.com 

LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES – 2023 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: __________________________________________DATA: ____/____/____ 

ASSINATURA DE QUEM RECEBEU O MATERIAL: ________________________________________________ 

 

LIVROS: 

SISTEMA DE ENSINO SAE DIGITAL: kit anual com 04 livros impressos. (ADQUIRIR NO COLÉGIO). 
PROGRAMA ESCOLA DA INTELIGÊNCIA: KIT JOGOS DA INTELIGÊNCIA (8 livros para os alunos – 2 
livros para os pais). (ADQUIRIR NO COLÉGIO). 

MATERIAIS DE USO PESSOAL: (ENTREGAR ETIQUETADO COM O NOME DO ALUNO E EM UM SACO). 

 04  Borrachas brancas            01 Lancheira, copo de suco, vasilha, toalhinha, escova 
e pasta dental 

 01 Toalhinha de rosto com nome bordado                           01 Estojo de bolsinha grande com 2 divisórias                                                     

 01  Pote de lenços  umedecidos                                                                                      01 Pincel cabo vermelho c 521, n.16 

 01  Camiseta grande, branca, para aula de artes.        01 Giz de cera Retrátil tipo TWIST com 12 cores 

 01  Mapa mágico Brasil  06 Aspirais finos transparentes com jogos de capas 

 02 Cx de lápis de cor  aquarelável - 24 cores                                     01  Ábaco de madeira com 10 colunas 

 06 Lápis de escrever  20 Sacos tamanho  ofício          

 02 Apontadores retangulares com depósito  01 Rolinho para brincar de massinha ( madeira) 

 01 Tesoura sem ponta com nome gravado   01 Jogo de canetinha com 12 cores                                                       

 01 Pasta fina, dura, transparente, com elástico (Para 
colocar folha).                                                       

 01 Lousa ABC 3 em 1 com letras em EVA dupla face 
magnética 

 03 01 foto 3x4 da criança - 01 foto 10x15 da criança - 01 foto família com a criança. (Colocar as fotos e os nomes dos 

 membros da família, num envelope). 

 01 Brinquedo: kit cozinha, kit salão de beleza, kit fazendinha ou kit cidade com transportes. (Não serão devolvidos, pois 
podem quebrar).    Obs: Não trazer quebra-cabeça de papel, nem jogos de mesa ou blocos de montar 

OBSERVAÇÕES:  

 Entregar A FICHA DE AUTORIZAÇÃO PREENCHIDA com a indicação de todas as pessoas que poderão buscar 
a criança incluindo o nome dos pais. (Pegar no ato da matrícula). 

 Por favor, não troque a gramatura dos papéis, a cor, tamanho ou a qualidade do produto pedido. Caso seja 
necessário devolveremos o material para trocar.   

 O uniforme encontra-se: GOIÁS MINAS E RICK SPRESS. 

 Entrega de material nos dias 18 E 19 DE JANEIRO DE 2023. 

 O início das aulas está previsto para dia 25 DE JANEIRO DE 2023. 

 Na semana de 23 A 27 DE JANEIRO, as crianças sairão mais cedo devido ao período de adaptação. 

  

 02 Sacos  de penas grandes – cor única: vermelha, verde, 
preta ou marrom 

 02 Potes grandes de massinha de modelar – 500g 

 01 Fita dupla face larga 50mmx30                                                                                     10 Folhas de polaseal A4 ( não escrever o nome e não 
colar etiqueta)                                                          

 01 Resma de papel A4 – profissional 500 fls.                                                            01 Saquinho de laço número 5 

 01 Pct. de papel fotográfico auto adesivo.                                                                     01 Cola para tecido 

 01 Cola fantasia glitter glue                                                                                      01 Caixa de tinta tempera guache lavável com 06 cores                                         

 02 Folhas de EVA FELPUDO                                                                                      02  Pacotes de palito de picolé cor cru 

 03 Pacotes de balões nº 9 branco, azul e amarelo                                                   01 Saquinho  de olhos móveis auto colante nº12 ou 14 

 02 Colas branca bico fino  grande  100g  01 Metro  de feltro nas cores: azul, cinza ou rosa.                                                                                                             

 01 Fitilho (Cor a escolha)  01 Metro de juta                      

 01 Saquinho  de olho  côncavo do fundo preto azul ou verde 
número 3 

 02 Pincéis para quadro branco – vermelho ou preto 

 01 Rolo grande de barbante azul ou amarelo  01 Caneta  para retroprojetor preta 2.0 

 

INFANTIL  V 



COLÉGIO ADONAI 
Trav. Durvalino Damas, 142 - Centro - 75040-010 – Anápolis (GO) 
Telefones (62) 3315-8630 - E-mail: contato@colegioadonai.com 

LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES – 2023 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: __________________________________________DATA: ____/____/____ 

ASSINATURA DE QUEM RECEBEU O MATERIAL: ________________________________________________ 

 

 
Queridos responsáveis, 

Seguem abaixo algumas observações e orientações importantes: 
Se houver alguma mudança de data, será divulgada no instagram do colégio - @colegioadonai. 

 
* POR FAVOR, NÃO TROQUE A COR, TAMANHO OU A QUALIDADE DO PRODUTO 

PEDIDO. 

 Trazer o material completo, na data especificada na lista, para que a professora tenha como 
conferir o material juntamente com o responsável, pois, após esta data, os materiais serão 
conferidos após o término da aula, sem a presença dos responsáveis. 

 Estejam atentos à qualidade dos materiais adquiridos, pois a durabilidade e manuseio dos 
mesmos podem ser comprometidos, tendo assim que repor o material com mais frequência 
durante o ano, o que poderá ficar mais caro, comprometendo também a qualidade do 
trabalho desenvolvido pela criança. 

 Os materiais de uso individual (livros, pedagógicos e diversos) devem conter o nome da 
criança e ser entregues em um saquinho de plástico.  

 Os lápis, tanto de cor quanto de escrever, deverão ter o nome da criança em cada um. 

 Gravar o nome da criança na tesoura. 

 Não receberemos materiais de uso individual sem nome por questão de organização. 

 Nos materiais de uso coletivo, não colocar o nome da criança. 

 A criança deverá ter outro material em casa para executar as atividades de casa. (Os 
materiais pedidos na lista serão usados no colégio). 

 A criança que comprar mochila ao invés da pasta de Polionda com alça, também deverá 
trazer na mochila uma pasta Polionda sem alça, reforçada, com elástico. 

 É obrigatório o uso da toalhinha do lanche todos os dias.Trazer na lancheira.  

 A toalhinha da lancheira deve ter o nome da criança bordado, ser lavada e trocada 
diariamente. 

 A escova de dentes também deve ter o nome gravado e ser trocada quando necessário. 

 A criança que compra lanche no colégio também deverá trazer a toalhinha, escova de 
dentes e garrafinha com água na lancheira. 
 

QUERIDOS RESPONSÁVEIS, COLOCAMOS EM ANEXO SUGESTÕES DE MARCAS DOS 
MATERIAIS. 

 Sugestões de marcas de qualidade comprovada e com melhor durabilidade. 
 Tesoura (Mundial ou Tramontina) – Outras marcas não têm corte bom ou com durabilidade. 
 Cola (Acrillex).  
 Lápis (Faber– Castell) / borracha TK preta (outra marca costuma mancha o papel). 
 Massinha (Soft Acrillex) - Outras marcas podem grudar e amolecer com facilidade. 
 Pincel (Acrillex). 
 Caneta para retroprojetor (Pilot). 
 Borrachas brancas (Mercur) – As outras mancham ao apagar. 
 Canetinha (Faber Castell). 
 O pincel é aconselhável ser da marca Castelo, cabo vermelho. 

 O UNIFORME ENCONTRA-SE NA GOIÁS MINAS E RICK SPRESS. 

 DATAS: Previsão do Início das aulas e data de entrega de materiais. 
ENTREGA DE MATERIAL DE TODAS AS TURMAS NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO. 
Dia: 23 de janeiro (início somente para o Infantil II e o Infantil III).   
Dia: 25 de janeiro (início das aulas para o Infantil IV e o Infantil V). 
Na semana de 23 a 27 de janeiro, as crianças sairão mais cedo devido ao período de 
adaptação. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 


