
 

 

Materiais Quantidade 
Necessaire 1 

Escova de dente 1 

Creme dental 1 

Toalha de Mão 1 

Protetor Solar 1 

Lenços Umedecidos (opcional) 1 

Squeeze 1 

Shorts 2 

Calça comprida 2 

Calcinhas/cuecas diversas 

Camiseta manga longa 2 

Camiseta manga curta 2 

Sacola para roupa suja e de piscina (molhada) 1 

Camiseta velha de adulto (para atividades de tinta)  1 

 

 

 Todo o material, assim como o uniforme, deverá conter o nome e a série do aluno 
para ser identificado no caso de perda. Não nos responsabilizamos pelos materiais 
não identificados; 

 
 Os materiais de uso diário e individual do aluno deverão ser repostos assim que 

necessário ou a pedido da professora da sala; 
 

 Os materiais de uso coletivo que sobrarem serão devolvidos no final do ano, assim 
como o livro de leitura e o jogo pedagógico.  

 
 

 A entrega dos materiais deverá ser feita de 25/01 à 28/01, na secretaria do 
Colégio. 

 

 

 Lembramos que o material do ano passado pode ser reaproveitado. 

 

 

 

 

Materiais Quantidade 
Lápis de Cor Jumbo (12 cores) 1 

Apontador com depósito (para lápis jumbo) 1 

Canetinha Jumbo Lavável (12 cores) 1 

Giz de cera Jumbo ( 12 cores) 1 

Massa de modelar– SOFT ( 12 cores) 3 

Lápis aquarela – (12 cores) 1 caixa  

Cola bastão 1 

Tubo de cola líquida (110 g) 3 

Pasta Oficio com elástico na cor azul escuro (20mm) 1 

Tinta a dedo ( caixa 6 cores) 1 

Caixa de Tinta Plástica – 6 unidades 1 

Pincel chato nº 20  1 

Bexiga (pacote) 1 

Sulfite Chamex Office (tam. A3) 1 Pacote com 500 folhas 

Folha de EVA cor: verde 1 

Folha de EVA cor: laranja 1 

Folha de EVA - decorada 1 

Plástico transparente (tam. A3) 5 

Balde plástico para parque 1 

Livro de Literatura Infantil para a biblioteca da classe(faixa 
etária –3 anos) 

1 

Jogo pedagógico para a classe (faixa etária –3 anos) 1 

Revistas usadas para recorte (apropriada para a faixa etária – 
ex: crescer e recreio) 

2 

Papel Colorido criativo LUMI 1 pacote com 50 folhas 
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