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   MATERIAL DO ALUNO: 
 

03 Ecolápis Grafite Supersoft Black. 
01 Caixa de lápis de cor grande/ 24 
cores. 
01 Estojo. 
02 Borracha supersoft. 

01 Tesoura sem ponta, com o 
nome do aluno gravado. 
01 Régua transparente de 30cm. 
01 Tubo de cola branca. 
01 Apontador com 
coletor.  
01 Marca texto amarelo. 

01 Pasta de plástico transparente 2cm, com, 
elástico tamanho A4. 
01 Pasta fina, com elástico, transparente. 
01 Caderno brochurão, capa dura, 96 folhas, cor azul. 
01 Caderno brochurão, capa dura, 96 folhas, cor 

amarelo. 

01 Caderno brochurão, capa dura, 96 folhas, cor 

vermelha. 

100 Folhas de sulfite (branca). 

02 Folhas de EVA (1 liso e outro fantasia). 

01 Metro de fita de cetim, 2 cm. 

01 Caixa de canetinhas faber. 

01 Livro de literatura, adequado à faixa etária, 
para biblioteca de sala (a escolher – aproveitar algum 
que já tenha em casa). 
01 rolo de fita adesiva kraft (marrom) 
 

MATERIAL DE ARTE: uso coletivo 
( colocar numa sacola à parte com o 
nome e a série da criança) 

01 pincel chato nº 04 
01 bloco de papel A4 140g BRANCO (20 

folhas) 
02 caixas de massa de modelar de plastilina 
01 pacote de lantejoulas grandes – cor: 

VERMELHO 
02 potes de tinta fosca para artesanato – 

100ml – cor: VERDE BANDEIRA/ AZUL 
02 folhas de E.V.A. – cor: VERDE e AMARELO 
01 esponja de espuma 

LIVROS PARADIDÁTICOS: 
1º BIMESTRE 

Livro: Diferentes somos todos 

 Autoras: Alina Perlman  

Editora: S.M. 

 
2º BIMESTRE 

Livro: Felpo Filfa 

 Autoras: Eva Furnari  

Editora: Moderna. 

 
3º E 4º BIMESTRE 

 

Livro: Reforma da Natureza 

 Autoras: Monteiro Lobato 

 Editora: Globo 
 

KIT HIGIENE: para alunos que frequentarão as atividades da tarde: 01 escova de dente 
com protetor 01 creme dental 

01 fio dental01 estojo pequeno (escrever o nome de forma visível). 

OBSERVAÇÃO:- Todos os materiais e o uniforme deverão vir com o nome 
da criança. 

 

 

 

 Obs.- Os livros didáticos serão vendidos no colégio a partir de 03/01/2022 
 


