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Material de uso diário (todos os materiais devem ser identificados com nome do(a) 
estudante): 

• Agenda escolar (será fornecida pela escola na 1ª semana de aula);  

• 1 toalhinha de mesa para o lanche, garfo ou colher, conforme o lanche (trazer 
diariamente na lancheira); 

• 1 camiseta adulto, manga longa, para ser utilizada em atividades de pintura;  

• 1 tesoura (com ponta redonda, que corte bem – sugestão: tesoura “confort”);  

• 1 garrafa para água.  
 
Material que permanecerá no Colégio (não precisa ser identificado):  

• 1 conjunto de hidrocor grossa com 12 cores mega hidro;  

• 1 caixa de lápis de cor mega soft;  

• 3 canetas de retroprojetor grossa, 2 pretas e 1 colorida (verde, vermelho, azul 
ou amarela); 

• 1 pincel Nº 04;  

• 1 pincel N°16;  

• 6 potes de massinha de modelar super soft (base de amido);  

• 1 metro de tecido algodão cru grosso;  

• 1 caneta de tecido, diferentes cores;  

• 2 canetas de giz líquido (colorida ou branca);  

• Fita adesiva colorida ou estampada;  

• 1 caixa de giz de cera neon (6 cores);  

• 1 caixa de giz de cera com 12 cores;  

• 2 canetas pigmentada a base d’agua, tipo Posca (cores vibrantes);  

• 1 pacote de pingentes de acrílico em tamanho grande para artesanato;  

• 3 corantes alimentícios em cores variadas;  

• 2 pacotes de areia colorida grossa;  

• 30 botões coloridos de cores vibrantes, tamanhos grandes e formas variadas;  

• 2 rolos de fita de cetim de cores vibrantes (1 nº 10mm e 1 nº 15mm);  

• 1 pacote de canudinho de acrílico e cores vibrantes; 

• 2 pacotes de mini copos acrílicos neon cores variadas;  

• 1 pasta maleta tamanho 50x40cm com elásticos nas pontas para folha A3. 
 

Material diferenciado (será indicado na entrevista com a professora):  

• 1 jogo pedagógico;  

• 1 livro literário.  
 



 

OBSERVAÇÕES:  

• Os materiais deverão ser entregues à professora durante a primeira semana de 
aula, conforme orientação da agenda escolar (sacola identificada com o nome 
do/a estudante).  

• A agenda escolar (fornecida pelo colégio no início do ano letivo) é de uso diário, 
devendo sempre ser portada pelo/a estudante, e deve ter os dados pessoais 
preenchidos pela família.  

• O uso do uniforme completo é obrigatório, importante identificar todas as 
peças.  

• Lembramos que para favorecer o trabalho pedagógico, a qualidade dos materiais 
adquiridos deve ser observada.  

• O Guia Escolar 2021 e as informações sobre as Atividades Extraclasse estarão 
disponíveis no site do Colégio. 

 
 

As datas das atividades do Início do Ano Letivo serão enviadas posteriormente, tendo 
em vista a imprevisibilidade, neste momento, das possibilidades conforme os 
Decretos Governamentais e Protocolos. 


