
Material individual Material   coletivo 
04 lápis triangular jumbo 2 metros de TNT 2 durex coloridos 

02 caixas de lápis de cor (12 cores) Jumbo 1 metro de feltro 02 pincéis para quadro branco 

02 apontadores com depósito (Jumbo) 01 jogo pedagógico 01 caneta retroprojetora

01 estojo de canetinhas hidrográficas (12 
cores)

01 boneca simples ou 01 carrinho           1 rolo de barbante (crú) 

02 borrachas brancas 01 kit de alimentos de plástico. 10 palitos de churrasco 

03 Tubos de cola branca 90g 01 embalagem com panelinhas ou 
01embalagem com animais de plástico 
(médio). 

1 rolo de corda de varal na cor branca 

01 tesoura sem ponta com o nome do aluno 01 rolo para pintura pequeno 03 potes de massinha soft – 150 g –

02 caixas de giz de cera 01 fantoche de pano 01 pincel para pintura

02 estojos com zíper 2 folhas de cartolinas brancas 1 rolo de fita de cetim (da fina )

01 bloco CANSON A3 colorido criativo 8 cores 
– 80 grs

1 folha de papel camurça 5  refis de cola quente (da grossa)

01 lixa d’gua fina preta 2 folhas de EVA 2 metros de sianinha 

02 cadernos de brochurão sem pauta  
ALIBOMBOM 

2 folhas de papel cartão 2 envelopes pardos tamanho oficio 

01 caderno de cartografia ( sem pauta) 2 metros de papel corrugado 1 rolo de lastex 
1 tela para pintura 30x40 2 folhas de papel Kraft (grosso) 1 vidro de gliter 

1 folhas de papel laminado 2 folhas de papel scrap book 
½ metro de papel nacarado 3 plásticos transparentes sem furos  
500g de areia colorida 1 pacote de palitos de picolé 
1 pacote de folhas A4 40 kg 1 metro de juta 

1 pacote de papel color set colorido 
(tamanho A4) 

10 canudos plásticos 

4 pregadores de roupas 02 potes de tinta guache cores 
variadas (250 ml)

Enviar 02 Revistas velhas para recorte 
(Dê preferência para revistas de curiosidades 
científicas)
(Evitar revistas com conteúdo e imagens 
impróprias para crianças)

1 rolo de fita PVC transparente 01 caixa de cola colorida 

3 livros paradidáticos próprios para a faixa 
etária da criança. (Ver sugestão no site)

2 rolos de fita crepe 1 folha de papel celofane 

LIVROS DIDÁTICOS, DICIONARIO   E AGENDA 
ESCOLAR:

Adquirir no Colégio a partir do dia: 
05/02/2018

1 metro de tecido chitão   1 esponja de lavar louças  

A lista de material completa de seu (sua)
filho(a)  você encontra na Livraria conhecer:

 Pagamento Parcelado e Facilitado
 Entregamos em domicílio

 Compramos livros usados
 2 lojas para melhor atendê-los
 Temos mochilas, cadernos, livros, muito 

mais

Educação Infantil
2º período
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