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Lista de Material – Ano: 2022 -  
 
01 pasta canaleta transparente  
01 maleta polionda verde ou maleta do Colégio 
(vendida na Secretaria) 
05 lápis preto nº 2  
02 caixas de lápis de cor (12 cores ou 24 cores)   
02 apontadores plástico com depósito  
01 estojo de canetas hidrográficas (12 cores) 
01 estojo grande para lápis 
04 borrachas brancas (grandes) 
02 potes grandes de massa de modelar (qualquer cor) 
01 tesoura sem ponta com o nome do aluno gravado 

 
Obs.: Caso a criança seja canhota comprar 
tesoura para canhoto. 
 
02 cadernos (universitário) brochura verde de 100 
folhas (capa dura) 
10 sacos plásticos (tamanho ofício)   
01 ábaco 
03 placas de E.V.A cor branca  
03 placas de E.V.A cor verde 
01 placa de EVA com brilho (qualquer cor)  
01 bloco de papel Canson (A4) 
500 folhas de papel sulfite (A4)  
04 folhas de papel color-set (verde e vermelha)  
02 folhas de papel cartão (qualquer cor) 
02 metros de TNT cor rosa 
02 metros de TNT cor branca 
01 pasta plástica com grampo transparente 

 

PRÉ-ESCOLA 
  

01 pincel grosso nº. 16  
03 bastões de cola quente transparente (grosso)  
01 pasta polionda, cor verde, com elástico (largura 6cm)  
01 livro de história infantil 
01 fita crepe média 
01 brinquedo pedagógico 
01 pacote de bandeirinhas plásticas 
01 rolo de Contact transparente (1 metro) 
01 durex colorido 
 

MATERIAL DE MUSICALIZAÇÃO 
01 pote de sorvete (vazio) 
02 garrafas plásticas 500 ml (transparentes e vazias) 
02 canecas plásticas 

 

 

KIT PREVENÇÃO 
01 bolsinha com divisória de máscaras limpas e           
sujas; 
03 máscaras diárias (por período) 
 

 
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL 

Obs.: A sacola de higiene deverá vir com o aluno 
no 1º dia de aula 

 
01 caneca plástica  
01 escova de dente 
01 creme dental  
01 toalhinha de mão com o nome da criança 
01 escova ou pente para cabelo 
02 caixas de lenço de papel 

 
OBS. 1 GARRAFA TIPO SQUEEZE PARA ÁGUA 
(TRAZER TODOS OS DIAS). 

OBSERVAÇÕES: 
 

 Todo o material deverá conter o nome do aluno. 
 Os cadernos deverão ser de capa verde ou estarem devidamente encapados com plástico verde (liso).  
 Os materiais deverão ser entregues do dia 17/01 a 21/01/22. 

 Sempre manter uma troca de roupa dentro da mochila, no verão (calcinha/cueca, camiseta, shorts) e no inverno 
(calça comprida, blusa de moletom, tênis e meia). 

 Materiais de higiene: Os materiais de higiene deverão vir com os alunos no primeiro dia de aula, dentro da sacolinha 
laranja de higiene com o nome do aluno. (Vendida na Confecções Marialva).). 

 
 

Não receberemos material escolar a partir do 1º dia de aula (31/01/2022).  
Nossa atenção será exclusiva ao atendimento dos alunos. 
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