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

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

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

01 creme dental, 01 fio dental e 01 estojo pequeno (escrever o nome de forma visível. 

LIVROS PARADIDÁTICOS:  

       1º BIMESTRE 
Livro: O Aniversário do Alfabeto 
Autora: Almir Piedade 
Editora: Cortez 
 
2º BIMESTRE 
Livro: Camilão, o Comilão 
Autor: Ana Maria Machado  
Editora: Salamandra 

 
3º BIMESTRE 
Livro: Bolos Gigantes 

          Autor: Jonas Ribeiro  
Editora: Do Brasil 
 
4º BIMESTRE 
Livro: A Arca de Noé 
Autora: Ruth Rocha 
Editora: Salamandra 
 

MATERIAL DE ARTE: uso coletivo – 

( colocar numa sacola à parte com o nome e a 
série da criança). 

 
01 pincel chato nº 08 
01 bloco de papel A3 140g BRANCO (20 folhas) 
01 caixa de cola colorida 
01 caneta hidrográfica preta de ponta grossa 
01 pacote de lantejoulas grandes – cor: AZUL 

CLARO 
02 potes de tinta fosca para artesanato – 100ml – 

cor: BRANCO E VERMELHO VIVO. 
01 folha de E.V.A. – cor: qualquer tom de AZUL 
02 Caixas de modelar de PLATILINA. 
01 bloco de papel creative lumi paper 05 cores. 

 

MATERIAL DO Aluno(a): 

 
03 Ecolápis Grafite Supersoft Black. 
01 Caixa de lápis de cor grande (24 cores). 
01 Jogo de canetas hidrocor (12 cores). 
01 Estojo escolar com três divisórias e zíper. 
01 Caixa de giz de cera curtom (12 cores).  
02 Borracha supersoft. 

01 Tesoura sem ponta, com o nome do aluno 
gravado. 
02 Tubos de cola Gel 2 bicos. 
01 Apontador com coletor. 
02 Caixas de massa de modelar (12 cores) – Acrilex 
ou Faber Castell. 
01 Saquinho ou caixinha de material dourado de 
madeira. 
01 Gibis infantis (Turma da Mônica) 02 
Revistas para recorte. 
01 Caderno brochurão, capa dura, 96 folhas, cor 
vermelha. 
01 Caixa de cola colorida (6 cores) pequeno 01 
livro de literatura, adequado à faixa etária, para 
biblioteca de sala (a escolher) . Aproveitar algum 
que já tenha em casa. 
100 Folhas de sulfite. 
01 Pacote de creative paper. 
01 Tela de pintura grampeada (tamanho sulfite). 
04 Folhas de papel cartão (azul, amarela, vermelha 
e verde). 
01 Pote de tinta guache laranja. 
02 EVA liso (cores diferentes). 
03 02 EVA com brilho (cores diferentes). 
04 01 Pacote de papel canson A4 

     01 rolo de fita adesiva kraft (marrom) 
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