
Lista de materiais para 2022 – 1º ano 

(COLOCAR NOME DO ALUNO EM TODOS OS MATERIAIS) 

01 – Agenda 2022 com uma página grande por 
dia útil; 
02 – Cadernos brochura, capa dura, grande, 60 
folhas internas sem estampa; 
01 – Apontador com depósito; 
02 – Borrachas macias médias; 
01 – Caixa de caneta hidrocor (12 cores); 
01 – Caixa de ecogizes de cera (faber castel); 
01 – Caixa de lápis de cor de 24 cores; 
06 – Lápis grafite HB; 
01 – Caneta permanente preta; 
01 – Caneta preta (POSCA); 
01 – Caneta colorida (POSCA); 
01 – Estojo grande com três repartições; 
03 – Folhas de scrapbook (com estampas 
pequenas); 
500 – Folhas de papel sulfite A4 branco; 
(Chamequinho) 
MOTIVO: OUTRAS MARCAS ENROSCAM AS 
FOLHAS NO MOMENTO DA IMPRESSÃO. 
10 – Folhas A3 grosso; 
03 – Pastas com trilho; 
01 – Régua de 30cm transparente; 
01 – Tesoura sem ponta; 
02 – Tubos de cola 110g (bico fino); 
01 – Jogo tangram em E.V.A. medida 20 cm; 
03 – E.V.A. glitter; 
04 - E.V.A. lisos (01 bege, 01 vermelho, 01 preto e 
01 verde); 
01 – Pacote de plumante 100gr.; 
50 cm - Tecido de algodão com estampa (floral ou 
poá); 
1m – Feltro bege; 
50cm – TNT camuflado (Exército); 
01 – Rolo de barbante pequeno colorido; 
10 – Botões grandes; 
01 – Pacote de real papper colorido; 
01 – Papel  cartão rosa; 
01 - Color set rosa; 
02 – Papéis crepons (amarelo e verde); 
01 – Cartolina branca; 
01 – Gibi; 
100 - Palitos de sorvete coloridos; 
01 – Dado; 
01 – Quebra-cabeça de 60 peças; 
04 - Potinhos de massinha de modelar; 
01 - Pacote de bexigas preta; 
10 – Envelopes saco pardo (tamanho A4); 
10 – Envelopes saco pardo (1/2 A4); 

10 – Envelopes para carta ofício liso e branco 
(11x22cm); 
01 – Pasta catálogo c/ 30 plásticos; 
02 – Pastas plásticas com elástico; 
01 – Flauta Doce Germânica; 
01 – Material dourado (Conteúdo: 1 placa de 
centena, 10 palitos de dezenas e 10 cubinhos de 
unidade); 
01 – Xícara de chá branca com pires (Porcelana); 
01 – Caneta para porcelana (compactor/creative 
marker); 
05 – Saquinhos zip lock (17x12cm); 
02 – Máscaras com saquinho para guardá-las; 
01 – Squaze 500ml (uso diário); 
01 – Bowl de plástico tamanho médio; 
01 – Garfo e colher de sobremesa. 
 

(Todos os itens com nomes escrito com caneta 
permanente preta) 

 
Livro paradidático para leitura e  
desenvolvimento em sala de aula durante o ano 
letivo: 

PROJETO MÚSICA EM FAMÍLIA 
O QUE NÓS SOMOS JUNTOS 
WE ARE BETTER TOGETHER 

 

 
 

Adquirir na secretaria do Colégio: 
Valor R$ 100,00. 

Até dia 14/01/2021 com a Tuane. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Lista de paradidáticos para 2022 – 1º ano 
 
 

1º TRIMESTRE 
Livro: Obax – Autor: André Neves 
Livro: Não confunda – Autor: Eva Furnari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2º TRIMESTRE 
Livro: Rima ou combina – Autor: Marta Lagarta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3º TRIMESTRE 
Livro: Malala e seu lápis mágico – Autor: Lígia Azevedo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Receberemos somente a lista completa (com todos os materiais pedidos e com nome). 
 

Os materiais deverão ser entregues na secretaria nos dias 04 a 10 de janeiro de 2022. 
 

Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. 
Cada item desta lista contém um projeto pensado, sonhado e inspirado no desenvolvimento humano. 

 
Que venham muitos momentos de conexões!!! 


