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MATERIAL ESCOLAR
01 - Apontador com depósito
04 - Bolinhas de gel coloridas - pacotes
01 - Botão grande n° 18 colorido pct c/ 12 unid.
01 - Botão grande n° 32 colorido pct c/ 12 unid.
01 - Brinquedo (animais pequenos, dinossauros, fazenda, casinha,
carrinhos ou boneca) (pode ser montado com
brinquedos que a criança já tenha em casa)
01 - Brocha escolar redondo (para pintura)
02 - Cadarços (serão u�lizados para o desenvolvimento da motricidade
e em brincadeiras)
01 - Caneta hidrográﬁca jumbo caixa c/ 12 cores (facilita o manuseio/a
coordenação motora)
02 - Canetas para retroprojetor 2.0mm (cores variadas) (para registro
das propostas em papéis, pedras e transparências)
01 - Canetas para retroprojetor 2.0mm (preta) (para registro das
propostas em papéis, pedras e transparências)
01 - Cola silicone líquida 60g
02 - Colas brancas 110g
01 - Conta gotas de plás�co (para o trabalho com conceito
matemá�co)
01 - Elás�co látex n° 18 coloridos pacote c/ 75 unidades (para
construção ar�s�ca)
01 - Fichário uso geral em PVC A4 4 argolas 60mm (cor livre) (construir
o por�ólio do (a) aluno (a))
01 - Fita crepe branca 48mm x 50m
01 - Fita de ce�m n° 9 - 38mm x 10m (azul)
03 - Gli�er escolar 3g (cores variadas)
03 - Lantejoulas nº 10 - pacotes (cores variadas)
01 - Lápis de cor jumbo caixa c/ 12 cores
02 - Lápis preto jumbo n° 2
02 - Lenços de papel caixas c/ 50 unidades
02 - Massas de modelar So� 500g (a cor deve ser escolhida pela
criança)
05 - Metros de elás�co preto 2cm - largura
03 - Metros de feltro (branco)
03 - Metros de malhas (amarela ou verde)
01 - Miçangas grandes - pacotes
01 - Mochila escolar (opcional, à venda no Colégio)

01 - Pasta grampo trilho plás�ca o�cio (cor livre)
01 - Pinça de sobrancelha (será usada para o desenvolvimento de
motricidade)
01 - Pincel escolar nº 18
05 - Porcas e parafusos de tamanho grande (para construção
ar�s�ca e motricidade)
01 - Rastelo, colher, pá ou funil (instrumentos para jardinagem,
de preferência de plás�co, que serão usados para a�vidades
na areia e nos Territórios do Colégio)
02 - Rolhas de cor�ça pacote c/ 5 unidades
01 - Saco plás�co A4 grosso 4 furos pct c/ 50 unid.
01 - Semente de açaí - pacote
01 - Tesoura escolar sem ponta
02 - Tintas guache 250ml (verde escuro e azul claro)
PAPÉIS E FOLHAS
01 - Bloco para desenho A4 180g c/ 20 folhas - Canson
03 - Cartolinas americanas (preta)
03 - Folhas em E.V.A liso (cores variadas)
02 - Papéis cria�vo A4 120g color set lumi 5 cores pacotes c/
25 folhas
03 - Papéis Paraná 80 x 100cm 120g
01 - Papel kra� A4 420g pacote c/ 10 folhas
01 - Sulﬁte A4 75g branco pacote c/ 500 folhas
OBSERVAÇÕES:
• Escolher dois itens de utensílios de cozinha (possibilitar às
crianças uma variedade de objetos nas brincadeiras de faz de
conta): Colher de pau; Concha; Pegador de macarrão etc.
• Escolher três itens para trazer de casa (objeto para o faz de
conta): Chapéu; Fantasia; Máscara; Peruca; Óculos; Bolsa;
Cachecol; Colar; Sapato etc.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• O material de uso pessoal deverá ser iden�ﬁcado com o nome
do aluno.
• Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano
le�vo, a depender das a�vidades selecionadas para os(as)
alunos(as).
• Os materiais serão trazidos pelos pais na primeira reunião do
ano, a ser informada por e-mail e/ou por meio das mídias
sociais.

