
 
 
 
 
 
 

 
MATERIAIS DE USO DO ALUNO 

ETIQUETADOS 
      (USO INDIVIDUAL E DIÁRIO): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 mochila; 
 1 merendeira com toalhinha; 
 1 garrafinha para água (para ficar no 

Colégio de segunda à sexta-feira); 
 01 pacote de lenço umedecido (ficará na 

mochila/ repor sempre que necessário); 
 01 muda de roupa, incluindo peça íntima, 

meias e chinelos (ficará na mochila/ repor 
sempre que necessário); 

 2 vidros de cola branca de 90 g (1 vidro 
ficará no Colégio e o outro em casa); 

 1 pasta catálogo com 50 plásticos     
     (preta / Arte); 
 2 livros de Literatura Infantil (títulos  
      especificados na próxima página); 
 01 camiseta usada (tamanho adulto) para 

pintura – com nome do aluno, ou avental; 
 4 cadernos brochurão SEM PAUTA – cor 

azul / 3.10 cm X 2.15 cm – Não pode ser 
capa dura (comprar capa flexível), sendo: 
 1 – Para Casa; 
 2 – Atividades em Sala; 
 1 – Projeto de Literatura. 

    Os cadernos deverão estar etiquetados com  
    nome do aluno. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 estojos que comportem o material  
       informado: 

 2 lápis de escrever preto (com 
diâmetro maior); 

 1 caixa de lápis de cor com 12 
cores (com diâmetro maior);  

 1 tesoura sem ponta. 
Um estojo ficará no Colégio e outro em  
casa para atividades de “Para Casa”. 

 
MATERIAIS A SEREM ENTREGUES NO 

COLÉGIO ETIQUETADOS  
 
 2 caixas de Massinha de Modelar Soft com 12 

cores; 
 1 pincel para pintura chato Nº 12; 
 1 caixa de cola colorida com glitter; 
 1 jogo de caneta hidrográfica Jumbo; 
 1 fita adesiva transparente – 48 mm; 
 1 pacote de papel A3 – 60 kg- Colorido 

180 g;  
 1 pacote de papel A4 – 60 kg –Branco 180 g; 
 1 pacote de papel A4 – 60 kg - Colorido 

180 g;  
 1 pacote de papel A4 - DECORADO 

(estampa visual); 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 sacos plásticos tamanho ofício com furo 

resistente (para arquivar jogos e/ou 
destacáveis propostos nos Projetos 
Pedagógicos); 

 1 placa de E.V.A com glitter – Vermelho; 
 1 placa de E.V.A com glitter – Verde; 
 1 placa de E.V.A com glitter – Dourado; 
 2 rolos de papel crepom Verde; 
 2 revistas para recorte; 
 1 jogo pedagógico (de acordo com a faixa 

etária).  Sugestões: quebra-cabeça de madeira 
(com aproximadamente 15 peças), jogos de 
encaixe, toquinho, legão, monta-tudo, jogo da 
memória, blocos de construção, alfabeto móvel 
resistente (EVA/madeira); 

 1 dúzia de “prendedor de roupa” de madeira 
(para trabalhar habilidades manuais). 

 MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS E 
SUCATAS – Serão indicados pela professora 
em reunião inicial.
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         OBSERVAÇÕES: 
 Os papéis e canetas hidrográficas solicitados nesta lista serão utilizados nas Aulas de Arte, Educação Musical, Língua Inglesa e nos 

Projetos Pedagógicos. 
 A reposição do material individual deverá ser feita pelos pais, assim que necessária. 
 Identificar os materiais com caneta para retroprojetor ou tecido.  

 
LIVROS 

 
 Todos os LIVROS ADOTADOS “SISTEMA DE ENSINO BERNOULLI” DO MATERNAL AO ENSINO MÉDIO, bem como o livro de 

Língua Inglesa da CAMBRIDGE, estarão à venda no SITE (ELIZABETHKALIL.COM.BR), a partir de JANEIRO/2023 com condições 
e parcelamentos especiais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECEBEREMOS OS MATERIAIS SOMENTE SE A LISTA ESTIVER COMPLETA E TODOS OS ITENS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, 
COM AGENDAMENTO PRÉVIO, ATRAVÉS DO WHATSAPP (31) 9 8787- 1440 
Não será permitida a entrega dos mesmos diretamente à professora regente da turma.  

 
 Em razão das disposições legais sobre os direitos de autoria, não se permite o uso de cópias xerografadas ou feitas de outras formas.  
 

 01 de fevereiro (quarta-feira) – “1º Encontro de Pais e Educadores”  -  Horário: 16h  
 02 e 03 de fevereiro (quinta e sexta-feira) – Aulas: 13h às 17h20 

 

 
 

LIVROS PROJETO LITERÁRIO 
No Projeto Literário serão trabalhados de 30 a 40 títulos no ano letivo, ou seja, um título por semana. Sendo: 
 2 títulos deverão ser adquiridos pela família (livro físico); 
 Os outros (30 ou mais) serão enviados em PDF. 

Livros que deverão ser adquiridos: 
 

Títulos dos Livros Autor (es) Editoras Período de Entrega  
no Colégio 

GIRAFINHA FLOR FAZ UMA DESCOBERTA TEREZINHA CASASANTA ED. DO BRASIL Fevereiro 
UM AMOR DE CONFUSÃO DULCE RANGEL ED. MODERNA Agosto 

 
 


