
 

Lista de Material Escolar 2021 
MINIMATERNAL 

 

001 – pasta plástica 45mm A4 

001 – caneta marcador permanente 

001 – caixa de giz de cera jumbo meu 1º giz (12 cores)  

001 – caixa de pintura a dedo  

001 – estojo de aquarela 12 cores  

001 – caixa de cola colorida (6 cores)  

001 – caixa de cola colorida com gliter  

004 – caixas de massa de modelar (super macia/soft)  

002 – tubo grande de cola 90gr  

002 – tubo grande cola bastão 36gr Entregar o material no dia 29/01/2021  

das 12h30min às 15h. 

Todo material, com exceção dos papéis, deve ser 

identificado com o nome do aluno e sua série.  

002 – rolos de durex decorado 

001 – rolo de fita crepe fina 

001 – rolo de fita crepe larga 

001 – pacote de folhas de papel sulfite A4 (branco)  

002 – blocos de desenho A3 com 20 folhas – 180g/m2 ou 140g/m2 – branco (Artes)  

001 – bloco de papel “Ecocores” textura visual 7 cores (3 estampas) 180g/m2(230mm x 320mm) 36 folhas 

050 – saquinhos plásticos tamanho ofício   

001 – rolo de sacos plásticos para freezer com 100 unidades (20x35cm) 

050 – palitos de sorvete (colorido) 

010 – pares de olhos de bicho grande 

005 – cartelas de adesivos 

001 – jogo pedagógico de acordo com a faixa etária 2 a 3 anos 

001 – pacote de limpador de charuto 

001 – rolinho de espuma para pintura 4cm 

001 – pincel de barba (para pintura) 

001 – tela para pintura 30x40cm 

001 – camiseta grande ou avental para pintura 

001 – foto da criança 10x15 

001 – caixa de lenço de papel 

002 – potes de plástico transparente com tampa vermelha retangular (guardar giz de cera jumbo e massinha de modelar) 

002 – revistas coloridas (sugestões: Superinteressante, Globo Rural, Viagem, Saúde, Pais e Filhos) 

001 – nécessaire com escova e creme dental (com o nome do aluno), toalha de rosto 

001 – toalhinha de mão para o lanche (com nome do aluno) 

  trocas de roupa (cor do uniforme), tênis e meia, fralda descartável, lenço umedecido e toalha de banho (com o nome do 

aluno) 
 

ATENÇÃO: a mochila, usada diariamente, deverá ter espaço suficiente para guardar a agenda  escolar, a pasta de atividades (ofício), uma 
troca de roupa completa, um calçado e a lancheira.  

LIVROS PARADIDÁTICOS (etiquetados com nome do aluno, série e período) 

1º semestre: “Deu branco ”  –  Fernando de Almeida, Mariana Zanetti e Renata Blue – Coleção Recontando História  –  Editora do 
Brasil 

2º semestre: “Sinto o que sinto com cinco sentidos”  –  Ellen Pestili – Coleção Letra e Cor –  Editora do Brasil 

OBSERVAÇÕES: material fornecido pelo Colégio 

 Agenda Escolar, Atividades complementares e Livro Didático (adquirido no Colégio) 
 

Horário das Aulas:  Manhã: 7h15min às 11h45min    Tarde: 13h às 17h30min 

Início das aulas: 01 de fevereiro de 2021 


