
Material de uso diário

Deverá ser trazido todos os dias e identificado com o nome da
criança.

● 1 mochila com ou sem rodinhas: 3 máscaras, 1 pacote de lenço

umedecido, pasta de para casa.

● 1 lancheira, contendo 1 squeeze para água, 1 pote (plástico ou

silicone) para os alimentos e 1 guardanapo de pano.

● 1 caixa de lenço de papel.

● 1 camisa de malha (adulto) com o nome da criança, pode ser

usada.

Material individual
(cada item identificado

com o nome da criança)

● 1 estojo grande com duas repartições e com nome da criança,

contendo:

- 1 tesoura em aço inox, sem ponta e com nome;

- 1 borracha macia;

- 2 lápis triangulares nº2;

- 2 canetas pretas de ponta grossa e porosa;

- 1 caixa de lápis de cor – Jumbo triangular, com 12 cores;

- 1 apontador com reservatório para lápis Jumbo.

● 1 dado.

● 1 pasta fina com elástico (pasta para dever de casa).

● 2 cadernos brochurão de capa dura, sem pauta, com 60 folhas e

tamanho em tamanho 200mmx275mm.

● 1 pasta catálogo de plástico com 50 plásticos grossos, para

portfólio,  215mmx310mm.

● 2 tubos de cola branca, 90g.

● 1 fone de ouvido com arco e ajustável.

● 1 pote de massinha, 500g.

● 1 pote de tinta guache, 250g.

● 1 pote de massa de modelar com argila, 500g.

● 1 aquarela de 12 cores.

● 1 revista que contenha gravuras bonitas.

● 1 revistinha em quadrinhos, usada ou nova.

● 1 jogo de canetão hidrocor, com 12 cores.



Material de artes

● 1 pasta polionda, 4 cm, com elástico 9 cm.

● 1 anelina comestível.

● 1 bloco criativo color A4, 120g, com 32 folhas.

● 1 bloco criativo color, folhas coloridas A3, formato 297mm X 420

mm.

● Papel sulfite A3 (60 kg,  branco), com 50 folhas, sem espiralar.

● 1 pacote de folha 60 kg, A4.

● 1 pacote de palito de picolé colorido com 50 unidades.

● 1 caixa de giz de cera Jumbo.

● 1 caixa de cola colorida, 6 cores.

● 1 pote de tinta guache, 250g.

● 1 pincel redondo tamanho nº 14.

● 1 pincel redondo tamanho nº 22.

● 1 par de cadarço.

● 1 tela de pintura tamanho 30x40.

● 0,5 metro de tecido americano cru.

Leituras

Os livros de literatura irão compor a biblioteca de classe, serão

pedidos no primeiro dia de aula e devolvidos no final do ano letivo de

2022. Como serão manuseados por todas as crianças da turma

durante o ano, podem ocorrer desgastes.

Material de Língua Inglesa

● PUCHTA, Herbert; GERNGROSS,

Günter; LEWIS-JONES, Peter. Super
safari: Activity book 2. British English -

Reino Unido: Cambridge University Press,

2015. 96 p. ISBN: 978-1-107-47689-9.

● 1 pasta catálogo de plástico com 50 plásticos grossos, para

portfólio.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1) Todo o material escolar deverá ser marcado com o nome do(a) aluno(a).

2) O Colégio informará com antecedência a necessidade de reposição dos itens de higiene.

UNIFORME PADRÃO

● Blusa, calça, bermuda, short saia e agasalhos com logomarca, conforme modelos adotados pelo

Colégio.

● Tênis e meia branca.

● Uniforme de Educação Física: blusa regata, short ou calça com logomarca do colégio.

Eventualmente será solicitada roupa de banho (maiô, sunga, touca) para atividades na piscina. Não

adotaremos uniforme.



Observação:
Em 2022, haverá novos modelos de uniformes, de acordo com a nova marca do Colégio.

O modelo anterior ainda poderá ser usado em 2022 e 2023.

O uso do uniforme completo, diário e de Educação Física, é obrigatório.

DATAS PARA MARCAR NA AGENDA
● 1º de fevereiro: reunião de pais: (as informações serão enviadas por e-mail).

● 1º de fevereiro: entrega de todos materiais na reunião de pais.

● 2 de fevereiro: início das aulas para veteranos.
● 3 de fevereiro: início das aulas para novatos do INFANTIL IV e V.
● 7 de fevereiro: início dos alunos novatos INFANTIL I, II e III, em horário escalonado.


