
LISTA DE MATERIAL 2022 -   PRÉ I

2 Cadernos brochura azul (grande) capa dura 50 folhas
1 Caixa de cola colorida (6 cores) 
1 Fita adesiva transparente (larga)
5 Folhas de E.V.A (azul, verde, marrom, amarelo e 
branco)
1 Folha de E.V.A com gliter

1 Pacote de 500 folhas de papel sulfite – A4
1 Pacote de 100 Folhas de sulfite colorido (qualquer 
cor)
8 Folhas de cartolina Color Set (azul, verde, rosa, 
preto, amarelo, laranja, marrom e  vermelho)
3 Folhas de cartolina branca
2 Folhas de papel cartão (azul e  marrom)
1 Refil de cola quente (grosso)
1 Pacote de “Bloco Criativo Colorido” com 36 folhas
1 Rolo de Barbante Colorido
1 Lã (qualquer cor)
2 Tubos de cola branca 100 gramas (cada)
1 metro de flanela
1 pacote de palito de sorvete colorido
4 pastas macho e fêmea
1 pasta catálogo 50 folhas
1 rolinho de elástico (fino)
1 Flauta doce Yamaha

4 Cx c/ 12 unid. massa de modelar Soft 
1 Pote de plástico vazio com tampa (para 
massinha)
2 Caixa de guaches 12 cores 
1 Pincel n° 14
1 Pincel rolinho
1 pacote de perflex
1 pacote de bexiga colorido
1 camiseta adulto velha para pintura
1 pacote de algodão 
2 revistas usadas para recorte
1 caixa organizadora plástica (tipo caixa de 
sapato)
1 livro infantil
1 brinquedo pedagógico 

Na mochila, sempre em ordem:
01 estojo c/ repartições contendo:	
- 2 Lápis grafite BIC Evolution n° 2
- 1 Caixa de lápis de cor (24 cores faber-
castell)
- 1 Caixa giz de cera (12 cores faber-castell)
- 2 Borrachas branca (macia)
- 1 Apontador com reservatório 
- 1 Tesoura escolar
- 1 caixa de canetinha hidrocolor
- 1 estojo com 2 ou 3 repartições 
- 1 garrafinha de água (higienizar em casa 
todos os dias)

ATENÇÃO: Verificar sempre a organização do estojo do aluno, pois não será 
responsabilidade do colégio a reposição dos materiais contidos nele.

OBS: Todo o material deve ser etiquetado com nome e entregue no Colégio até o dia: 
14/01/2022
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