
 

 

 

 

 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

Queridos pais do Grupo 5, 

  

Nosso ano letivo 2022 terá início em 31/01, sendo que a 1ª reunião Coletiva de Pais será no dia 29/01. O 

horário e formato da reunião serão divulgados posteriormente. 

 

Seguem listados abaixo os materiais referentes à lista de 2022 e algumas observações importantes em 

relação à compra, entrega e procedimentos de organização:  
✓ O material será recebido no colégio no dia 25/01 (terça feira) das 8h às 17h pela auxiliar de classe 

completo e em embalagem devidamente identificada.   
✓ Não será permitida a entrega dos materiais no período de aula, justamente para não prejudicar o 

desenvolvimento das propostas e acolhimento das crianças; 
✓ Sugerimos que a criança utilize uma mochila que deve comportar uma troca do uniforme, agenda, 

material de higiene e pasta A4 de lição de casa; 
✓ Não é necessário identificar todos os materiais, somente aqueles de uso individual (tesoura, bolsa 

de lápis, apontador e outros). Alguns serão usados coletivamente e em atividades diversificadas. 

 

1. Material Específico do Colégio  

Agenda Escolar  1 unidade entregue na primeira semana de aula  

Bloco sem pauta com timbre do colégio  1 unidade  

 

2.  Material de Higiene Pessoal 

Escova de dentes com estojo 1 unidade (fazer a troca necessária) 

Creme Dental Infantil SEM flúor  1 unidade  

Necessaire 1 unidade 

Toalhinha (encaminhar todos os dias junto com a 

lancheira) 

1 unidade 

Obs: Todos os itens devidamente identificados.  

 

3. Material Literário  

Livro Literatura Infantil  1 unidade – o título será indicado nas primeiras 

semanas de aula de 2022 

 

4. Material de Arte 

Bloco de Papel Canson A3 (sem margem) 3 unidades 

Bloco de Papel Canson A4 (sem margem) 3 unidades 

Bloco Opaline Branco – 50 fls - FILIPAPER 1 unidade 

Pincel cabo longo número 14 1 unidade 

Pincel cabo longo número 12 1 unidade  

Massa para Modelar de Amido (12 cores) 3 unidades 

Tela 20x30 cm 1 unidade  

Botões de tamanhos, cores e formas diferentes 15 unidades  

Flores e/ou Folhas secas (a escolher) 1 saco  

Tecido de Algodão Cru 1 metro 

Retalhos de tecido variados 

Bloco Criative Paper 2 unidades 

Lastex  -  1 rolo 

Purpurina 2 tubos 

Lantejoulas 1 saquinho 

Miçangas grandes (modelo a escolher) 150g 

Aquarela  1 estojo  



 

 

 

 

 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

1 Fantasia usada em bom estado e acessórios (se 

tiver) 

1 Unidade (doação para nosso ateliê de fantasias) 

Tinta plástica -cola colorida 20 ml/ 23g (sugestão: 

Acrilex) 

1 caixa com 6 cores 

Tinta plástica glitter (Cola glitter) (sugestão: 

Acrilex) 

1 caixa com 6 cores 

Folhas Sulfite – CHAMEX Office A4 (210mm X 

297mm) – 75 g/m2 

500 folhas 

Objeto de casa/escritório usado em bom estado/ 

faz de conta  

(panela, bandejas, teclado etc) 

2 unidades (doação para nossa casinha de faz de 

conta) 

Fita cetim grossa (cor a escolher)  5 metros 

 

5. Material Individual  

Giz de cera courton (12 cores) 1 caixa 

Canetas Hidrográficas Ponta Fina (12 cores) 1 caixa 

Giz Pastel Oleoso 1 caixa 

Lápis Grafite número 2 triangular 6 unidades  

Lápis Grafite 6B 1 unidade 

Giz Carvão 1 caixa 

Apontador com depósito  1 unidade 

Borracha branca  1 unidade (se necessário repor ao longo do ano) 

Lápis de Cor Ponta fina (24 cores) 1 caixa 

Tesoura ponta arredondada de boa qualidade com 

nome gravado 

1 unidade 

Cola 90gr (líquida)  2 tubos 

Cola Bastão  1 tubo  

Caneta Stabilo Preta (point 68) 2 unidades  

Caneta Marcador permanente ponta grossa 2 unidades 

Plásticos com furos para atividades tamanho A4 

(grosso) 

10 unidades 

Plásticos tamanho A3 10 unidades 

Baldes de areia 2 conjuntos 

Pasta TRANSPARENTE ofício 2 cm de altura  1 unidade 

Pasta TRANSPARENTE com elástico fina para 

tarefas 

1 unidade  

Pasta TRANSPARENTE A3 sem alça - 2 cm de altura 1 unidade 

 

 


