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Queridos pais,  
Seguem listados abaixo os materiais referentes à lista de 2021 e algumas observações importantes em relação à compra, entrega e 
procedimentos de organização:  
- O material completo será recebido pela professora ou auxiliar de classe e em embalagem devidamente identificado (a data de entrega 
será publicada em breve); 
- Não será permitida a entrega dos materiais no período de aula, justamente para não prejudicar o desenvolvimento das propostas e 
acolhimento das crianças; 
- Sugerimos que a criança utilize uma mochila que deve comportar trocas do uniforme, agenda, material de higiene e algum objeto que 
tenha uma importância sentimental para criança – chupetas e paninhos) 
 

1. Material de Higiene Pessoal (IDENTIFICAR COM NOME DO ALUNO E TURMA) 

- Escova de dentes com estojo 1 unidade (ao longo do ano fazer a troca necessária) 

- Creme Dental  Infantil SEM flúor 1 unidade  

- Necessarie com identificação, foto de preferência 1 unidade 

- Toalhinha (encaminhar todos os dias junto com a lancheira) 1 unidade 

- Lenço Umedecido  1 pacotinho identificado (deixar na mochila) repor ao longo do 
ano - marca de preferência 
1 pacotinho identificado para usarmos aqui no colégio - marca 
de preferência 

- Fraldas  1 pacote identificado (deixar na mochila) repor ao longo do 
ano - marca de preferência  
1 pacote identificado para usarmos aqui no colégio - marca de 
preferência 

- Shampoo, Condicionador e Sabonete  1 de cada identificado para deixarmos no colégio, caso haja 
algum imprevisto 

- Mamadeira identificada ou copo de plástico  Lata de Leite em pó identificada com a marca de preferência  
(a quantidade informar a professora e a forma de preparo) 

- Copo de plástico  1 copo para água (manter na mochila/lancheira) identificado 

 
2. Material Literário  

- Livro Literatura Infantil (adequado para faixa etária) 1 unidade – o título será indicado nas primeiras semanas de 
aula de 2021 

 
3. Material de Arte (NÃO É NECESSÁRIO IDENTIFICAR, USO COLETIVO) 

- Bloco de Papel Canson A3 2 unidades 

- Brochinha  2 unidades  

- Esponja de cozinha ou banho  3 unidades 

- Pincel de barbear 1 unidade  

- Massa para Modelar de Amido (cores sortidas) 10 potes de 150grs 

-  Fantasia usada em bom estado /e acessórios  1 unidade (doação para nosso ateliê de fantasias) 

- Objeto de casa usado em bom estado/ faz de conta  
(panela, bandejas etc) 

2 unidades (doação para nossa casinha de faz de conta) 

- Caneta de retroprojetor 1 unidade  

- Caneta Posca (cor a escolher)  1 unidade  

 
5. Material Individual (IDENTIFICAR COM NOME DO ALUNO E TURMA) 

- Giz de cera (meu primeiro giz) 1 caixa 

- Canetas Hidrográficas Ponta Grossa (12 cores) 1 caixa 

- Lápis de Cor Grosso (12 cores) 1 caixa 

- Cola 90gr 1 tubo 

- Baldes de areia 3 conjuntos 

- Pasta TRANSPARENTE A3 sem alça 1 unidade  

- Saco plástico transparente e grosso  A3 10 unidades  
 

 


