
 

 

 

TRAZER NO DIA DA ENTREGA DO MATERIAL 

• 01 fichário, tipo arquivo, com  4 aros grandes, com 100 plásticos encorpados de 0,15 mm, tamanho A4, para o portfólio individual, 
marcado com o nome da criança. (os plásticos devem ser colocados no fichário) 

• 01 jogo de canetinhas hidrocor finas, com 12 unidades. Obs.: Marcar o nome em cada unidade e colocá-las num estojo com zíper, 
específico para as canetinhas.  

• 01 pasta de polipropileno mais resistente, de elástico, com aproximadamente 2cm de espessura, de qualquer cor, SEM alça, para 
transportar o caderno de dever de casa, dentro da mochila.  Marcar o nome do lado de fora.  

• 01 pasta de polipropileno, ofício, com elástico, fina, transparente, de qualquer cor, marcada com o nome da criança. 

• 05 cadernos de caligrafia, modelo "3 e 4" (01 pauta azul e 02 brancas), com 60 folhas.  

• 02 blocos de caligrafia, (tipo Canarinho) modelo “3 e 4”.  

• 01 tesoura pequena, sem ponta, com o nome gravado. As crianças canhotas deverão trazer a tesoura apropriada. 

• 02 pincéis para quadro branco. (marcados com o nome da criança). Turno da manhã:  verde e rosa/ Turno da tarde: laranja e 
vermelho.  

• 01 caneta marca-texto (cor livre), marcada com o nome da criança. 

• 01 régua de 30cm, transparente e bem resistente, marcada com o nome da criança. 

• 02 revistas "Passatempo Picolé", encontradas em bancas de revista. 

• 08 cartelas de adesivos com motivos infantis (estrelas, corações, flores, motos, carrinhos ou animais) Obs.: Pedimos não trazer 
adesivos de personagens. 

• 02 colas bastão 40g.  

• 01 pote vazio de sorvete, retangular, na cor branca, com o nome da criança marcado do lado de fora, contendo o seguinte material: 
10 mini bonequinhas, 10 mini carrinhos, 10 mini aviõezinhos, 10 botões grandes e 10 palitos de picolés. 

• Objetos que não estão sendo mais utilizados como: relógio, secador de cabelo, óculos de sol, lanterna, boné, celulares, bijuterias, 
etc. Obs.:  Pedimos especial atenção para não enviar peças pequenas e/ou com pontas. 

• 01 tela para pintura - tamanho: 30cm x 40cm. Marcada com o nome da criança. 

• 02 lápis de desenho - 3B e 4B.  

• 01 caixa de 12 lápis de cor aquareláveis.  
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TRAZER DIARIAMENTE 

• 01 mochila para transportar o material do dia a dia (agenda, estojo, pasta de dever com o caderno). 

• 01 garrafa (squeeze) de plástico para água, colocar nome. 

• 01 estojo de zíper com os seguintes materiais: 02 lápis pretos, n° 2, em formato triangular, JUMBO. 01 apontador com depósito e 
com dois tamanhos (lápis normal e lápis JUMBO). 01 borracha. 01 cola bastão. 24 lápis de cor. 

  (Obs.: Manter o estojo completo durante o ano, repondo o material sempre que necessário). 

• 01 blusa de malha, na cor branca (Hering ou similar), nos tamanhos M ou G, de adulto. Será utilizada nos momentos de pintura, 
para não sujar o uniforme. Permanecerá na mochila, durante a semana, para uso em sala e nas aulas de Artes. Marcar com o nome. 
Pode ser uma blusa usada.  

 

      Observações: 
1. O material de uso individual deverá ser marcado com o nome do aluno, inclusive as peças do vestuário, onde deve ser bordado 

ou pintado com caneta própria:  nome e um sobrenome, por extenso.   Atenção: Marcar o nome em todos os objetos do estojo. 
2. Dúvidas sobre a lista: entrar em contato com a Secretaria do Colégio pelo telefone: 3218-1717. 
3. Pedimos aos pais que se empenhem ao máximo para trazer o material completo, pois isso facilitará muito o trabalho a ser 

realizado com as crianças, desde o primeiro dia de aula. 
4. Os alunos receberão a agenda oficial na primeira semana de aula, que deverá fazer parte do material de uso diário. 
5. Para simplificar, cobraremos o valor de R$95,00 (noventa e cinco reais), dividido em duas parcelas, (no boleto de março e abril) 

para a compra de livros de literatura e de brinquedos. 

LISTA DE MATERIAL 
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Livro Projeto Pensamento, Ação e 

inteligência. Edições SM. Projeto PAI, 

Volume 2  

 

LIVRO DE INGLÊS:  Guess What! 

Workbook 1 e 

Student´s Book 1 

Editora Cambridge 

 

Versão 
americana 

Construindo Castelos – Renata Antunes 
Evaristo Braga – Editora AASLE (pode ser 
adquirido na Biblioteca do Colégio ou 
pelo www.portaldologosofico.com.br)    


