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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 Dia 08/02 - Início do ano letivo; 

 Colocar o nome da criança nos materiais escolares, uniforme escolar e calçados; 

 Para segurança das crianças, em todos os brinquedos, deve constar o selo do INMETRO; 

 Os alunos deverão vir uniformizados desde o primeiro dia de aula com uniforme padrão do colégio. 
 
ENTREGA DOS MATERIAIS 
Local: sala de aula de seu filho(a); 
Data: 08/02 – Das 13h15 às 17h30. 
 
HORÁRIOS 

 Horário para período integral: 07h às 19h; 

 Horário para período vespertino: 13h15 às 17h30; 

 Horário para período vespertino estendido: 13h15 às 19h; 
Obs.: No período vespertino o portão abre às 12h45 e fecha às 13h15. 

 
 

QUANTIDADE  MATERIAL ESCOLAR  

01 Lápis preto com grafite 2B 
01 Apontador para lápis 
01 Caixa de EcoGiz de cera (12 cores) 
01 Caixa de EcoLápis de cor Caras & Cores (24 cores + 3) 
01 Caneta marcadora para tecido 
01 Caneta marcadora permanente colorida 1.0 (ponta média) 
01 Estojo de canetinha hidrocor de espessura grossa, lavável (12 cores) 
01 Estojo de canetinha hidrocor de espessura fina, lavável (12 cores) 
01 Tubo de cola escolar em bastão, 40 g 
01 Caixa de massa de modelar Caras & Cores (6 cores) 
02 Massas de modelar atóxica Soft, 500 g 
01 Pacote de massa de E.V.A para artesanato 
01 Pote de Tinta dimensional relevo 3D, 35 ml 
01 Caixa de guaches – Tempera Caras&Cores com 6 – 15 ml cada 
01 Tinta guache, 250 g 
02 Potes de tinta para artesanato fosca látex PVA base água de 37 ml 
01 Pincel cabo longo, formato chato e espessura fina nº 10 
01 Tela para pintura 20 x 30 cm 
01 Pote de glitter, 5g 

03 Metros de fita mimosa, 0,7 mm 
01 Argila escolar branca 
01 Lixa d’água preta 
01  Cola instantânea ( tek Bond, Super Bond.....) 
01 Folha de papel duplex 48 x 66cm 
05 Espirais  preto 14mm 
05  Capas para encadernação A4 cristal  
05 Capas a para encadernação A4  preta 
01 Metro de papel contact transparente 

01 Folha de EVA 40 x 48cm 
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01 Pacote de papel criativo colorido nas duas faces em tamanho A4, 32 folhas, 80 
g/m² (8 cores)  

20 Folhas de cartolina branca A4 
20 Folhas de cartolina colorida A4 
01 Tesoura escolar sem ponta ( Tramontina ou Mundial) 
01 Camiseta branca nova do tamanho do aluno – (para comemoração do aniversário) 

01 Camiseta usada, tamanho P adulto (para proteger a roupa no momento da pintura) 

01 Brinquedo de encaixe 
01 Boneca e/ou carrinho 
01 Livro de literatura infantil: SUGESTÕES DE AUTORES - Ruth Rocha, Ana Maria 

Machado, Sylvia Orthof, Sonia Junqueira, Aline De Pétigny. (De acordo com a faixa 
etária) 

HIGIENE PESSOAL 

02 Pacotes de toalha umedecida (espessura grossa) 
01 Caixa de lenço de papel  
01 Caixa multiuso de plástico e com tampa 12L (25x37x18cm) 
01 Caneca de plástico (sem tampa) 
01 Rolinho de saco plástico transparente 

MATERIAL EM DESUSO 
Escolher no mínimo um item de cada linha abaixo para compor a lista de materiais. 

 
Ao vivenciar situações de aprendizagem, as crianças atribuem novos significados para objetos 
que estão em desuso, por isso, sugerimos alguns materiais que podem ser coletados na família 
e enviados para a escola devidamente higienizados, contribuindo assim para a consciência de si, 
do mundo e de sua sustentabilidade. 

 Acessórios (bolsas, relógios, colares, chapéu, luvas entre outros). 

 Acessórios para brincadeira de casinha (panelas, xícaras, copos, talheres, peneiras, entre 
outros). 

 Animais de borracha (selvagens, fazenda, domésticos, entre outros). 

 Botões de tamanhos variados, tecidos, fitas, rendas, novelos de lã, barbantes, passa fita, 
retalhos, entre outros. 

 Equipamentos eletrônicos (teclado de computador, mouse, telefone antigo, celular, 
calculadoras, entre outros). 

 Fantasias, máscaras, óculos, entre outros. 

 Objetos de madeira (grampo de roupa, palito de picolé, palito de churrasco, colheres, rolo, 
entre outros). 

 Objetos de papel (caixas de tamanhos variados, pratos, copos, canudos, cones, entre 
outros). 

 • Objetos de plástico (garrafas, tampas, copos, pratos, bacias, cones, entre outros). 

 • Objetos de alumínio (bacias, peneiras, copos, canecas, louças pequenas, latas, formas 
de pão, bolo ou pudim, entre outros). 

No decorrer do ano letivo, a professora poderá sugerir a coleta de alguns materiais em desuso 
para o desenvolvimento de situações de aprendizagem específicas de sua turma. 
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PERÍODO INTEGRAL 

OBS: Os materiais devem ser entregues no 1º dia de aula para a professora do integral  
 

 

QUANTIDADE MATERIAL 

01 Estojo contendo escova de dentes e creme dental sem fluor 

01 Travesseiro com fronha  

01 Lençol  

01 Cobertor Soft  

01 Embalagem plástica para guarda as roupas de cama 

01 Toalha de rosto com nome  

01 Caixa de giz cera toquinho 

01 Metro de contact transparente 

01 Metro fita de cetim fina (qualquer cor) 

01 Rolinho de saquinho plástico  

03 Espirais  preto 14mm 

03 Capas para encadernação A4 cristal 

03 Capas para encadernação A4 preta 

01 Jogo Pedagógico adequado para a idade da criança 

02 Caixas de lenço de papel  

02 Pacotes de lenço umedecido  

01 Brinquedo para deixar no Colégio (uso coletivo). Sugestões: panelinhas, carrinhos, 
joguinhos. 
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