
LISTA DE MATERIAL - 2020 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 
CADERNOS: 01 caderno brochurinha – capa azul com 48 folhas 
 

PASTA:01 pasta fina de elástico tamanho A4 
 

OUTROS MATERIAIS: 

01 mochila (tamanho adequado para uma pasta fina e 

caderno) 

02 lápis grafite (preto) triangular Nº 2 

03 tubos de cola bastão 40g 

02 tubos de cola branca 90g 

01 borracha - grande e macia 

01 apontador com depósito 

01 tesoura sem ponta – gravar nome 

01 caixa de lápis de cor triangular – 24 cores 

01 caixa de giz de cera tipo Curton triangular – 12 cores 

01 blocs criativo 32,5cm x 23,5cm (sugestão: Ecocores, 

Romitec, Colorê ou Escolar criativo) 

01 Caneta Pilot preta – 850JR 

01 estojo (tecido) de 3 divisões com zíper 

02 cartelas com adesivos motivos infantis (exceto decalc ou 

alto relevo)  

01 camiseta grande (tamanho adulto; usada p/ pintura)  

02 porta- retratos em MDF para foto 10x15 

01 tela de pintura 20x30 

01 pulseiras de identificação 

01 pote de guache 250g Acrilex 

01  caixa de sapato ADULTO encapada com contact azul

 

Obs: todo o material individual deverá vir etiquetado com o nome do aluno. 
 

MATERIAL DE USO COLETIVO 
01 pacote de rococó cor: verde 

01 pincel chato 456-10  

01 caixa de massa de modelar (Acrilex) 12 cores 

03 lixas d’água pretas grossas  

01 pote de massa de modelar soft – 500g 

01 livro para biblioteca da sala (novo ou em bom estado) 

01 pote de margarina vazio com tampa 

01 caminhão plástico grande para parque 

01 caixa de fósforos cheia 

01 rolo de fita adesiva colorida larga - amarela 

01 rolo de fita crepe 18x50 

01 rolo de fita PVC transparente grossa 

05 sacos plásticos - tamanho A4 sem furos 

20 botões grandes coloridos (cores variadas) 

01 pacote de palitos de sorvete coloridos (100 un.) 

02 revistas: Superinteressante, Globo Rural, 4 Rodas, 

Terra da Gente 

Acessórios para dramatização (chapéu, óculos, bolsa, 

gravata...) 

01 aquarela 

 Obs: Não etiquetar nenhum dos materiais de uso coletivo.  

TODO O MATERIAL – INDIVIDUAL E COLETIVO - deverá ser colocado em sacola e entregue para a professora no dia da 

reunião. 

Os materiais abaixo relacionados deverão ser adquiridos em uma das papelarias abaixo indicadas, pois serão 

entregues no Colégio em resmas / pacotes fechados, para não amassar / danificar: 

50 folhas de sulfite A4 

30 folhas de sulfite A3 

100 folhas de sulfite 40 A4 

01 folha de papel crepom cores diversas 

05 folhas de papel color set 

02 folhas de papel camurça 

03 folhas de papel pardo  

01 folha de E.V.A 

09 espirais de 9mm para encadernação 

05 capas plásticas pretas - A4 (encadernação 50 folhas) 

05 contra-capas plásticas transparentes - A4 - encadernação 

50 fls 

03m de contact transparente 

05 folhas de etiqueta papel carta 6085 
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EVITE DESPERDÍCIO e CONSUMO DESNECESSÁRIO, reaproveite materiais que estejam em bom estado de conservação. 


