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Lista de Material – Ano: 2022  

 
01 pasta polionda vermelha com elástico (largura 6 cm)  
01 borracha branca (grande) 
01 maleta polionda vermelha ou maleta do Colégio  
01 pasta canaleta transparente 
01 caixa de lápis de cor (Jumbo triangular pequeno com 
12 cores Faber Castell) 
02 lápis grafite triangular Jumbo pequeno  
01 apontador plástico com depósito para lápis Jumbo  
01 estojo com gizão de cera 
01 estojo cola colorida 
01 bolsinha para lápis (grande) 
03 potes de massa de modelar (cores variadas)  
02 cadernos de desenho 100 folhas (grande - capa 
dura) 
30 sacos plásticos tamanho ofício  
300 folhas de papel sulfite (A4) branca  
04 folhas de papel color-set (verde/laranja) 
02 folhas de papel cartão (qualquer cor) 
02 metros TNT azul 
02 metros TNT verde  
03 placas de EVA preto 
03 placas de EVA branca  
01 pasta plástica fina com elástico A4(transparente)  
01 folha de etiqueta branca sem linha 
02 papel crepom (qualquer cor)  
01 pasta plástica com grampo (qualquer cor) 
 
 

             

  INFANTIL I  
 
01 placa de EVA com brilho (qualquer cor)    
03 bastões de cola quente (grosso) 
01 trincha nº18  
01 lastex 
01 tubo de cola branca Tenaz 90 gr 
01 durex colorido (qualquer cor) 
01 pacote de bandeirinha de plástico  
01 brinquedo de faz de conta (carro, boneca, urso, 
panelinha, etc.) (de acordo com a idade da criança) Obs.: 
não enviar brinquedo de E.V.A. e de papel/papelão 01 
pacote de bandeirinhas de plástico   

 

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

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

 

 Todo o material deverá conter o nome do aluno. 

 Os cadernos deverão ser de capa vermelha ou estar devidamente encapados com plástico vermelho (liso).  
 Os materiais deverão ser entregues do dia 17/01 a 21/01/22.  
 Trazer todos os dias uma troca de roupa: calcinha /cueca – camiseta – shorts - blusa e calça no 

inverno e deixar 1 lenço umedecido na bolsa, para uso individual. 
 Materiais de higiene: Os materiais de higiene deverão vir com os alunos no primeiro dia de aula, dentro 

da sacolinha laranja de higiene. (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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