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Circular: 251 /2021 

                  

Lista de Materiais – FASE II - Ed. Infantil /2022 
 

 

 

ATENÇÃO: 
 

1. Todo material deverá ser encapado com plástico verde e etiquetado com o 

nome completo do aluno, ano e período. 

2. Não encaminhar nenhum material escolar na primeira semana de aula, 

posteriormente enviaremos um calendário de entrega de materiais, que 

acontecerá de forma gradativa.  

 

ATENÇÃO: 
 

1- Em 2022, o Colégio fará exclusivamente a venda das apostilas 

padronizadas e agenda escolar, cujo valor será disponibilizado 

no mês de fevereiro/2022.  
 

 

1. LIVROS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Na Ponta do Lápis 2” 

Autora: Angélica Prado e Cristina Hülle 

Editora: FTD 

VENDA: Papelaria Mavipel – 5564-4932 ENREDEÇO: Rua 

Coriolano Durand, 540 ou qualquer outra livraria de sua preferência.  
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2.MATERIAL DIDÁTICO 
QUANT ARTIGO 

02 Caixas de massinha de modelar com 6 cores 

01 Caixa de lápis de cor triangular  

01 Caixa de lápis de cor triangular jumbo 

02 Estojos ( um para atividades em casa e outro em sala) 

02 Borrachas com capa 

01 Tubos de cola branca líquida 

03 Cola bastão 40g 

01 Tinta Plástica 

01 Giz de cera curtom com 12 cores  

01 Canetas hidrográficas (canetinha com 12 cores) 

01 Tesouras sem ponta 

02 Apontadores com depósito  

03 Lápis grafite triangular 

02 Lápis grafite triangular jumbo 

01 Paleta de aquarela 

01 Pincéis trincha Nº10 

02 Pasta fina verde   

01 Fita crepe 

02 Durex colorido 

01 Pasta com trilho de papelão vermelha com 10 plásticos 

01 Pasta com trilho de papelão amarela com 10 plásticos 

01 Pasta com trilho de papelão verde com 10 plásticos 

01 Tela para pintura – tamanho 20x30 cm 

01 Caixa Tinta guache – Estojo com 6 cores 

01 Caixa Tinta de Pintura a Dedo 

01 bloco Papel canson A4 (branco) 

01 bloco Textura visual cores 

01 bloco Lumi Papper 

01 folha Papel pardo 

01 folha Cartolina branca 

01  folha  de  cada cor Papel Color Set : vermelho – amarelo – azul – verde –marrom – preto – laranja - rosa 

01  folha  de  cada cor Cartolina laminada: prata – ouro – vermelha- dourada- rosa - roxa 

01  folha  de  cada cor Papel Cartão: vermelho – verde – amarelo – laranja –azul- marrom- branco 

01  folha  de  cada cor Papel crepom: branco – laranja  – verde – azul – amarelo – vermelho – marrom - preto 

01 folha de  cada cor EVA : vermelho – amarelo – branco – azul – verde – bege – preto – rosa - marrom 

01 folha de  cada cor EVA COM GLITER : vermelho – dourado – rosa – azul – verde – branco – preto  

01 folha de cada cor Papel Espelho: vermelho – amarelo – azul – verde –marrom – preto – laranja - rosa 

 

              Qualquer dúvida entrar em contato com a coordenação. 

 


