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Lista de Material Escolar
GRUPO D

GRUPO A – MATERIAL PESSOAL DO ALUNO



























1 caixa de lápis de cor JUMBO (12 cores)
1 estojo de cola colorida
2 estojos de giz de cera JUMBO TRIANGULAR
4 caixas de massa de modelar (soft – 12 cores)
1 tesoura escolar pequena e sem ponta (modelo
convencional)
3 tubos de cola líquida (pequena)
4 colas bastão pequena
1 cola bastão (grande)
20 saquinhos grandes tipo zip
20 saquinhos pequenos tipo zip
2 estojos de pintura a dedo (6 cores)
1 estojo de caneta hidrográfica jumbo (12 cores)
1 estojo de aquarela
1 pincel nº 14
1 trincha de 1 ½
1 estojo com 3 zíperes (para guardar giz de cera, lápis de
cor e canetinha)
1 estojo com 1 zíper (para guardar o lápis grafite, borracha e
apontador)
1 lápis grafite JUMBO TRIANGULAR
1 apontador para LÁPIS JUMBO
2 borrachas brancas pequenas
1 rolinho para pintura
1 tela para pintura (20 x 30)
1 pasta polionda grande (vermelha – 6 cm). Para guardar os
materiais reservas.
1 Maleta polianda A3 (Azul). Para tarefas.
1 envelope pardo (A4)
1 camiseta (velha) para pintura (tamanho maior que o da
criança para cobrir o corpo)
































300 folhas de sulfite branco (A4)
20 folhas de sulfite branco (A3)
2 folhas de sulfitão
8 lâminas para plastificadora (Polaseal – Tamanho A4)
2 refis de cola quente (1 grosso e 1 fino)
1 bloco de papel Canson branco A3 (gramatura 180)
1 bloco de papel Canson branco A4 (gramatura 180)
1 bloco criativo A4 novaprint
2 folhas de EVA (1 de cada cor)
3 tintas guaches de 250ml (uma de cada cor)
2 caixinhas de pintura a dedo (6 cores)
2 pacotes de bexigas nº 9 (laranja e vermelha)
2 folhas de celofane (vermelho e amarelo)
1 pacote Lumi Paper (A4 – 50 folhas)
1 pacote de sulfite amarelo (A4 – 100 folhas)
4 crepons (1 de cada cor)
2 fitas crepes largas (48mm x 100m)
1 durex transparente largo (48mm x 100m)
1 fita dupla face
3 saquinhos de lantejoulas grandes (1 de cada cor)
1 novelo de lã (sugestão de cores: amarelo, marrom e
laranja)
50 palitos de sorvete
50 palitos de churrasco
1 caixinha de fósforo
2 glitters (1 de cada cor)
2 revistas para recorte
1 rolo de barbante (pequeno)
4 botões grandes
1 folha de lixa fina
1 papel cartão (qualquer cor)

PARA AS AULAS DE INGLÊS

GRUPO B – MATERIAL PEDAGÓGICO




1 brinquedo pedagógico ou jogo de acordo com a faixa
etária. (ex: bonecas, carrinho, jogo da memória, jogos de
montar, panelinhas, kit de animais de plástico...)
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.

GRUPO C – MATERIAL DE HIGIENE DO ALUNO

Obs.





2 pacotes de lenço de papel
2 cremes dentais infantis sem flúor
1 escova dental modelo simples (evitar cabo emborrachado)



1 estojo de giz de cera JUMBO TRIANGULAR

MANTER SEMPRE NA MOCHILA






1 troca de roupa com nome
Fraldas descartáveis, se a criança utilizar
Lencinho umedecido, mesmo que não utilize fralda, para
melhor higienização
1 saquinho para roupa suja
1 pente ou escova de cabelos



Materiais de uso pessoal devem vir com o nome da criança.



O Material do grupo D é coletivo.



O uso do uniforme é obrigatório a partir do 1º dia de aula. Marcar
nome em todas as peças.



A escova dental será substituída a cada bimestre
ou quando não estiver mais em condições de uso.
Comunicaremos a família.



Não colocar nome dos refis de cola quente e Polaseal



Nosso site: www.colegiosepp.com.br

