
 

  

                              

                                   Relação de Materiais 2022 – Grupo 3 

                                                
                                                                                                                       Horário para entrega: 
                                                                                                                                     Mat:  08:00 às 11:00 
                                                                                                                                     Vesp: 14:00 às 16:30 
 
                                                                LISTA COMPLETA 
500 Folhas de papel Ofício A4 

02 Folhas de papel nacarado  

10 Fffff Folhas de papel Carmem ( 05 amarela 05 colorido) 

01 Pacote de pena (grande)  

02 Caixas de cola colorida 

02 Folhas de papel seda ( branco e vermelho) 

09 Folhas de E.V.A c/ gliter (2 roxo, 2 dourada , 2 vermelho e 03 sem gliter estampadas) 

10 Metros de TNT (amarelo) 

01 Agenda escolar oferecida pelo Colégio 

01 Pacote de canudo dobrável 

02 Tubos de cola (isopor) 90g 

03 Tubos de cola (branca) 90g 

02 Pacotes de bolas de soprar (1 vermelha  e 1 azul) 

03 Massas de modelar (Uti Guti) 

02 Peças de crepom parafinado (estampado) 

01 Metro de tecido (chita) 

02 Folhas de papel metro (pardo) 

01 Pincel para pintura brochinha 

01 Pacote de sacos transparentes decorados com 50 unid (15cmx 22cm) 

01 Rolo de Lã   

01 Pote de tinta guache 250g ( azul claro) 

01 Durex colorido 

01 Folha de papel de presente 

01 Pacote de papel criativo 

01 Pacote de olhos (grandes) 

            MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL (Todos com a identificação do(a) aluno(a)) 

Obs: Os materiais relacionados abaixo serão de uso pessoal do aluno, cabendo aos responsáveis a 
reposição dos mesmos durante o ano letivo 

01 Garrafa de água 

01 Prato 

02 Toalhinhas 

01 Avental escolar 

02 Livros de história (de acordo com a faixa etária) figuras grandes e capa dura 

04 Classificadores (02 com grampo e 2 com elástico) 

01 Brinquedo de encaixe adequado à faixa etária 

03 Caixas de lenço de papel 

•  Caixa de giz de cera (grosso) 

•  Caixa de hidrocor (canetinha vai e vem – ponta que não afunda) 

•  Lápis nº 2 

•  Apontador com depósito 

•  Borracha 

•  Estojo de material 

 



 

 

 

 

                                           Relação de Materiais 2022–  Grupo 3 

                                     
                                      Materiais que serão utilizados no 1º Trimestre 
 

500 Folhas de papel Ofício A4 

01 Pacote de pena (grande) 

05 Folhas de papel Carmem (colorida)  

056 Metros de TNT  (amarelo)  

06 Folhas de E.V.A c/ gliter (02 roxo, 2 dourada e 02 vermelha) 

01 Agenda escolar oferecida pelo Colégio  

03 Massas de modelar (Uti Guti ) 

01 Pacote de canudo dobrável 

01 Metro de tecido (chita) 

02 Folhas de papel nacarado  

02 Peças de papel crepom parafinado (colorido) 

02 Tubos de cola branca 90g cada 

01 Tubo de cola de isopor 90g cada 

01 Caixa de cola colorida 

                     Materiais que serão utilizados no 2º Trimestre 
 

02 Folhas de papel de seda ( 1 branca e 1 vermelha) 

05 Folhas de papel carmem (amarela) 

05 Metros de TNT (amarelo) 

01 Tubo de cola branca 90g 

01 Tubo de cola de isopor 90g 

02 Folhas de papel metro (pardo) 

01 Pincel para pintura brochinha 

01 Pacote de sacos transparentes com 50 unid (15cmx 22cm) 

01 Durex colorido 

01 Folhas de papel de presente 

03 Folhas de EVA s/ glitter ( estampadas) 

01 Pacote de olhos  (grandes) 

                              Materiais que serão utilizados no 3º Trimestre 
 

02 Pacotes de bolas de soprar (1 vermelha e 1 azul) 

01 Pote de tinta guache 250g ( azul claro) 

01 Caixa de cola colorida 

01 Rolo de Lã   

01 Pacote de papel criativo colorido 
 


