
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 
 

OUTROS MATERIAIS: 
 

01 toalha de banho 

01 camiseta grande para pintura usada (um ou dois números maiores que o tamanho da criança) 

01 troca de roupa 

Fraldas descartáveis (caso necessite) 

Pomada para assadura 

Sabonete líquido 

Pente ou escova de cabelo 

Lenço umedecido 

01 caixa plástica 15 litros 

01 caixa de giz de cera jumbo 12 cores (meu primeiro giz) 

01 mochila com rodinhas 

02 aventais de algodão cru tamanho adulto (sem estampa) 

01 cone de isopor de 18cm 
 

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

MATERIAL DE USO COLETIVO 
03 envelopes pardos – tamanho ofício 

02 anilinas comestíveis líquidas cores variadas 

02 potes de massa de modelar soft – 500g  

01 livro de literatura infantil (novo ou em bom estado) 

02 pacotes de forminhas de brigadeiro laminado 

01 rolinho de pintura cabo 4cm 

01 pincel brochinha redondo 835-0 

01 pincel trincha nº25, 4mm 

01 rolo de fita demarcação vermelha 

01 rolo de fita crepe 18x50 

04 lixas d’água preta grossa 

01 bloco escolar criativo tamanho A3 

02 potes de guache 250g colorido Acrilex 

Acessórios para dramatização (chapéu, óculos, bolsa, 

gravata) estes itens não precisam ser novos... 

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 fechadas / pacotes fechados, para não amassar / danificar: 
10 folhas de cartolina cores sortidas 
02 folhas de papel dobradura cores sortidas 
03 folhas de papel pardo 
02m de contact transparente 
25 folhas de sulfite A4  
05 folhas de papel cartão cores sortidas 

10 folhas de papel color set cores sortidas 

02 folhas de cartolina laminada 

02 folhas de papel crepom 

01 placa de EVA 
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