
 

 

Lista de Material Escolar 2022 

MATERNAL 
001 – pasta polionda vermelha 

001 – estojo para lápis de cor 

001 – caneta permanente – cor preta – ponta média 2.0mm 

001 – caixa de giz de cera grosso (12 cores) 

001 – caixa de lápis de cor JUMBO triangular (12 cores) 

001 – caixa de cola colorida gliter (6 cores)  

001 – caixa de cola colorida (6 cores)  

001 – caixa de tinta guache (6 cores) 

004 – caixas de massa de modelar (12 cores) 

001 – aquarela 

002 – tubos grande de cola 

002 – tubos de cola bastão 

002 – rolos de fita crepe 

100 – folhas de papel sulfite (branco) 

001 – saquinho de olho de bicho Entregar o material no dia 27/01/2022 

das 12h30min às 15h. 

Todo material, com exceção dos papéis, deve ser 
identificado com o nome do aluno e sua série. 

020 – palitos de sorvete coloridos 

001 – pincel chato nº 14 

001 – rolinho espuma 4cm para pintura 

001 – rolo de sacos para freezer com 100 unidades 

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 

003 – cartelas de adesivos 

001 – caixa de carvão vegetal com 5 unidades 

001 – saquinho de areia colorida 

001 – avental para pintura 

002 – potes de plástico transparentes pequenos com tampa vermelha (guardar giz de cera e massinha de modelar) 

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

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

* Enviar diariamente na mochila: nécessaire com escova e creme dental (com o nome do aluno), toalha de rosto  

* 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 DIDÁTICOS: UNOi Educação – adquiridos diretamente pelos pais ou responsáveis, a partir de outubro de 2021, 
no site: https://uno-internacional.com/br/unoi/pagamento/index.php/usuario/login  

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

1º Semestre: “Um mundinho de paz”  –  Ingrid Biesemeyer Bellinghauseb  –  Editora DCL 

2º Semestre: “A laranja colorida”  –  Ronaldo Simões Coelho  –  Editora FTD 

OBSERVAÇÕES: material fornecido pelo Colégio 

 Agenda Escolar e atividades complementares 

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

Início das aulas: 31 de janeiro de 2022 

https://uno-internacional.com/br/unoi/pagamento/index.php/usuario/login

