
LISTA DE MATERIAL - 2022 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 
 

CADERNOS: 

01 caderno brochurinha – capa azul com 48 folhas 
 

PASTA: 
01 pasta polionda azul lisa com alça - tamanho A3 

01 pasta grampo trilho ofício de papel com 40 plásticos finos 

 

OUTROS MATERIAIS: 

01 mochila de rodinhas               

01 borracha      

01 caixa de lápis de cor triangular Jumbo – 12 cores            

01 conjunto de canetinhas hidrocor com 12 cores Jumbo 

(Sugestão: Pilot 850-L Junior)                                                                   

01 tesoura Loopy (sem ponta, 13,5cm, com mola)           

01 tubo de cola branca (sugestão: Mercur ou Compactor                 

01 camiseta tamanho grande para ser usada nas atividades 

de pintura (não precisa ser nova) 

01 lápis grafite triangular Jumbo 

01 apontador para lápis triangular com depósito 

01 caixa giz de cera triangular – curton 12 cores 

01 cartela de adesivos 

01 estojo de tecido de 3 divisórias com zíper 

04 bolas de isopor tamanho 75mm 

02 potes plásticos com tampa (para massinha e giz de cera) 

02 caixas com tampa, em MDF madeira crua, tamanho 

15x15x8cm (Este material já foi solicitado na lista de 

material do ano de 2021) 

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

MATERIAL DE USO COLETIVO 
02 potes de massa de modelar soft – 500g 

01 tubo de cola de 500g 

01 pincel trincha n°25,4mm 

01 pincel n°816/16 

10 botões grandes (cores variadas) 

03 envelopes tamanho ofício 

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

01 pacote de papel de bala rococó cor variada 

02 pacotes de forminha de brigadeiro laminada 

01 rolo de fita demarcação cor variada 

01 rolo de fita crepe – 18X50 

01 rolo de fita PVC transparente grossa 

02 lixas d’água pretas grossas 

01 pote de anilina líquida cor variada 

01 pacote de palito de sorvete em madeira 

Obs: Não etiquetar nenhum dos materiais de uso coletivo.  
 

 TODO O MATERIAL – INDIVIDUAL E COLETIVO - deverá ser colocado em sacola e entregue na escola em data a ser definida. 
 

EVITE DESPERDÍCIO e CONSUMO DESNECESSÁRIO, reaproveite materiais que estejam em bom estado de conservação 

 

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  

50 folhas de sulfite A3  

50 folhas de sulfite 40 A4  

15 folhas de cartolina 

04 folhas de papel camurça 

15 folhas de papel Color set 

02 folhas de papel dobradura 

01 metro de contact transparente 

01 folha de EVA 

03 potes de tinta guache 250g (Sugestão: acrilex) 

02 folhas de cartolina laminada 

04 folhas de papel pardo 

02 rolos de papel crepom 
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