LISTA DE MATERIAIS 1º SEMESTRE 2022
JARDIM / EDUCAÇÃO INFANTIL

❑

01 Camiseta branca de algodão para atividades
de Artes (com nome) – tamanho P Adulto (*)

❑

02 Lixas d’água – grossa (casa de material de
construção)

❑

01 Mochila (*)

❑

01 Pasta ofício transparente com presilha (*)

❑

❑

01 Pasta plástica com alça - tamanho A3
(transparente) (*)

01 pacote de Etiqueta adesiva p/ codificação
19mm (cor de sua preferência)

❑

01 Caixa de tinta Confetti

❑
❑

04 Plásticos para pasta com furos - tamanho A3 (*)

❑
❑
❑

01 Rolo de durex colorido (cores diferentes)

01 Caixa de lápis de cor Jumbo - Faber Castell ou
Acrilex

02 Folhas de papel color set (1 preto e 1 rosa)
02 Blocos de desenho A3 - 140mg – Canson,
Acervo ou Spiral

❑

01 Estojo de aquarela (12 pastilhas) - Faber
Castell, Giotto ou Molin (*)

❑

❑

01 Tesoura escolar plástica (para cortar
massinha) – Maped ou Cis (*)

01 Bloco de papel com cores variadas A3 –
Ecocores da Novaprint ou Criativo da Canson

❑

❑

01 Lupa (*)

01 Pacote de papel colorido fluorescente A4 Criativo Lummi da Canson ou Romitec, Creative
Lumipaper da Spiral

❑

01 Tela Painel para pintura 30x30 (*)

ITENS DE HIGIENE

❑

01 Caixa de giz pastel oleoso (12 cores) - Faber
Castell, Giotto ou Pentel (*)

❑

02 Caixas de lenço de papel

❑

01 Pincel (tipo brochinha) (*)

❑

03 Pacotes de toalhas umedecidas

❑

01 Tubo de cola branca – 90 g

❑

01 Toalha pequena ou jogo americano plástico
para o lanche com nome do aluno (*)

❑

02 Tubos de cola em bastão 20 g - Pritt ou Giotto

❑

01 Revista usada (Claudia, Pais e Filhos, Crescer)

❑

02 Potes de massa de modelar 500 g (cor livre) –
Uti Guti ou Acrilex Soft

❑

02 Potes de geleca - 110 g – Amoeba ou
Kimeleka

❑

01 Pote de tinta guache - 250 ml - cor Verde
Limão - Acrilex, Giotto ou Faber Castell

❑

01 Pote de tinta guache - 250 ml - cor Azul
Turquesa - Acrilex, Giotto ou Faber Castell

❑

01 Pote de tinta guache - 250 ml - cor Laranja Acrilex, Giotto ou Faber Castell

Enviar diariamente:
- Necessaire pequena com 1 escova dental, 1
creme dental, 1 toalhinha com nome do aluno e 1
escova de cabelo pequena (*)
- 01 Squeeze (para beber água) (*)
- Necessaire grande com fraldas descartáveis (caso
o aluno ainda use – 4 un. para alunos de meioperíodo e 7 un. para alunos de período integral) +
pomada para assaduras (caso o aluno ainda use)
+ lenço umedecido que o aluno utiliza nas trocas.
Todos os itens devem ser identificados com nome
completo do aluno.

OBSERVAÇÕES:




Todos os materiais de uso individual deverão vir
com o nome do aluno.
Os materiais individuais estão sinalizados com (*)
Os materiais deverão ser entregues no 1º dia de
aula.

As indicações para compras de uniforme, materiais
e livros 2022 estão disponíveis no link:
http://www.colegiosantaamalia.com.br/unidade-

http://www.colegiosantaamalia.com.br/unidade-saude/secretaria-saude/

saude/secretaria-saude/
Guia de Fornecedores 2022
Coordenação Pedagógica

Início das aulas (Curso Regular):
01/02- 3ª Feira
Reunião de Pais:
Alunos (Período Manhã):
27/01- 5ª Feira: 18h
Alunos (Período Tarde):
26/01- 4ª Feira: 18h
Início das aulas (Curso Integral / Semi-integral):
31/01- 2ª Feira
Reunião de Pais:
28/01 - 6ª Feira: 18h

