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03 Blocos de papel A3, na cor branca ou creme, com 20 folhas, gramatura 140g/m 
01  Caixa de giz de cera grosso com 12 cores 
03 Caixas grandes de lenço de papel 22,2x21,5cm 
01 Escova de dente infantil 
02 Folhas de EVA, felpudo – qualquer cor 
02 Folhas de lixa preta – 1 fina e 1 grossa 
01 Garrafinha plástica para água 
01 Guardanapo de pano para a lancheira – que deverá ser trocado diariamente 
01 Kit de papel colorido criativo A4  
01 Lancheira 
03 Livros de história para o Projeto Leitura – Adquiri-los com o livreiro no Colégio, no dia da entrega de material  
01 Mochila 
01 Muda de roupa – na mochila 
01 Pacote de papel A3 branco com moldura colorida – 35 folhas 
01 Pacote de lantejoulas grandes – qualquer cor 
01 Pacote de palitos de picolé coloridos, em EVA 
01 Pacote de papel sulfite 75g A4 branco – 100 folhas 
01 Pacote de prendedor de roupa em madeira 
01  Pacote de papel estampado textura visual 2 – 36 folhas  
01 Pasta catálogo A3 com 30 plásticos 
02 Potes de tinta guache 500g nas cores azul e vermelha 
01     Pacote de pedras coloridas 800g 
02 Potes de massinha 500g (não tóxica) cores variadas 
01 Saco plástico – na mochila 
01  Sacola para o Projeto leitura – modelo padrão com o emblema do Colégio (somente na Casa do Colegial) 
01 Tela para pintura medindo 30x30cm 
01 Tubo pequeno de pasta de dente infantil 
02 Tubos de cola 90g 
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Bloco de papel A3, na cor branca ou creme, com 20 folhas, gramatura 140m/g 

01 Caixa de giz de cera grosso – 12 cores 
01 Kit higiene pessoal – sabonete, xampu, escova de dente, creme dental, pente/escova de cabelo 
02 Pacotes de papel sulfite 75g A4 branco – 100 folhas 
02 
01 

Potes de massinha 500gr (não tóxica)  
Bloco de papel criativo lumi A4 50 folhas 75g/m 

 

Lista de material 

Uniforme: Será encontrado na “A Casa do Colegial” da 509 Sul, na “Malharia Santa Catarina” da 702 Norte e 

“Malharia Oliveira, SCRN 706/707 Bloco C  

Solicitamos que entreguem o material dos alunos na véspera das aulas, isto é, no dia 02/02/2023 (no turno em que a 

criança está matriculada), a fim de que no dia 03/02/2023 as professoras possam dedicar toda atenção às crianças. 

 

✓ O material individual e o uniforme deverão ser 

identificados com o nome do aluno por meio 

de etiqueta ou bordado.  
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