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Lista de Material Escolar
GRUPO A – MATERIAL PESSOAL DO ALUNO























1 estojo de cola colorida
1 régua de 20 cm
4 lápis grafite
2 caixas de lápis de cor (12 cores)
1 tesoura sem ponta (específica para destro ou canhoto)
2 apontadores com reservatório
1 estojo grande com 3 zíperes
4 borrachas brancas macias
1 estojo de aquarela
1 estojo de tinta para pintura a dedo (6 cores)
1 caneta esferográfica preta
1 pincel de cerdas nº 14 (chato)
1 tubo de cola líquida grande
3 colas bastão
3 pacotes de saquinhos zip (grandes)
1 caderno de capa dura pequeno azul de 50 folhas
(agenda)
1 pasta polionda grande (2cm) azul
2 estojos de caneta hidrográfica (fina) com 12 cores
4 caixas de massa de modelar (12 cores - soft)
1 tela para pintura (20 x 30)
1 pasta de plástico com grampos azul para o trabalho
diversificado
1 pasta de plástico com grampos transparente
(apenas para alunos ingressantes neste ano). Será
usada como portfólio de avaliação do aluno.

GRUPO D






















1 pacote de folhas de sulfite branco tamanho A4(100 fls)
1 pacote de folhas de sulfite azul tamanho A4(100 fls)
2 pacotes de papel Creative A4
2 folhas de papel cartão lustroso azul escuro
2 folhas de papel cartão lustroso rosa
1 folha de papel color set amarelo
1 folha de papel color set azul claro
2 folhas de EVA azul
2 folhas de EVA verde
2 folhas de EVA amarelo
2 folhas de cartolina branca
1 pacote de bexigas nº 9 – Verde
1 rolo de papel crepom azul
2 potes de tinta guache (250 ml) (azul e preto)
2 refis de cola quente grossos e 2 finos
1 folha de lixa nº 180
8 plásticos para pasta catalogo (2 furos)
4 lâminas para plastificar Pola Seal A4
1 caixa de palito de fósforo cheia
1 rolo de barbante
1 livro de histórias. Procure escolher um livro de
qualidade e que seja do gosto do seu filho. Há
sugestões no site para todas as idades.

MANTER SEMPRE NA MOCHILA
GRUPO B – MATERIAL PEDAGÓGICO






1 brinquedo pedagógico ou jogo de acordo com a faixa
etária. (ex: bonecas, carrinhos, quebra-cabeça, jogo da
memória, jogos de montar, panelinhas, pequeno
engenheiro, kit de animais de plástico...)



1 troca de roupa com nome
1 camiseta velha para pintura (tamanho maior que o da criança)
1 pente ou escova de cabelos

GRUPO C – MATERIAL DE HIGIENE DO ALUNO




Obs.







5 pacotes de lenço de papel
1 creme dental infantil
1 escova dental modelo simples (evitar cabo
emborrachado)
2 pacotes de lencinho umedecido

Materiais de uso pessoal, devem vir com o nome da criança.
O uso do uniforme é obrigatório a partir do 1º dia de aula. Marcar
nome em todas as peças.
Não colocar nome dos refis de cola quente.





A escova dental será substituída a cada
bimestre ou quando não estiver mais em
condições de uso. Comunicaremos a família via
agenda.
Nosso site: www.colegiosepp.com.br

