
 

 

 

 

 

 

TODO MATERIAL DEVERÁ ESTAR IDENTIFICADO  

 

1 MATERIAIS PARA ESTAREM NA MOCHILA DIARIAMENTE: 

• 1 pasta simples com elástico (pasta de tema);  

• Agenda escolar (será entregue no início do ano letivo); 

• 1 guardanapo de pano para o lanche, identificado com nome.  

 

Um estojo (tecido ou plástico), contendo:  

• 2 lápis pretos nº 2 (não lapiseira);  

• 1 apontador (com depósito);  

• 2 borrachas brancas e macias;  

• 1 tubo de cola líquida grande;  

• 1 cola bastão grande;  

• 1 tesoura sem ponta (fio laser);  

• 1 régua de 15 cm.  

 

Outro estojo (tecido ou plástico), contendo:  

• 1 conjunto de canetas hidrográficas de ponta média (12 cores);  

• 1 caixa de lápis de cor (12 cores);  

• 1 caixa de giz de cera pequeno (12 cores). 

 

Obs: É importante que os materiais acima venham dentro dos estojos e identificados.  

 

2 LIVRO DIDÁTICO (imagem da capa ao final da lista): 

NAHUM, Erdna Perugne, NASCIMENTO, Vitor – Educação Financeira: Entender e praticar 1. São 

Paulo: Editora do Brasil, 2020. ISBN: 9788510082440 

 

3 MATERIAIS DO ALUNO QUE FICARÃO NA SALA DE AULA:  

 

3.1 Uma caixa plástica, identificada, com tampa (tamanho máximo: caixa de sapatos), contendo:  

• 1 pano para limpar o pincel;  

• 1 pote de tinta têmpera de 250ml (meninos: branco / meninas: rosa);  

• 2 pincéis chatos nº14 e n°10;  

• 1 pote para lavar o pincel com tampa (tipo de nata);  

• 1 camiseta velha e grande para ser usada nas aulas de artes (com nome); 

• 1 pacote de letras de EVA pequenas;  

• 1 fita mimosa (qualquer cor);  

• 1 rolinho de pintura simples; 

• 1 esponja (de lavar louça); 

• 2 potes de anilina comestível líquida (cores diferentes); 

• 1 tubo de tinta nanquim (preta); 

• 1 almofada simples; 

• 1 caneta para retroprojetor preta; 

• 1 caixa de cotonetes; 

• 1 pote de sorvete com tampa; 

• 1 caixa plástica de ovos (meia dúzia).  

 

Obs.: É importante que os materiais acima já venham dentro da caixa.  
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3.2 Dentro de uma sacola plástica, identificada:  

• 2 revistas e 2 jornais para recorte;  

• 2 dados; 

• 50 folhas brancas tamanho A4 – 75g/m²;  

• 1 bloco de desenho 140g/m² A4 sem margem e branco;  

• 1 bloco de desenho A3 sem margem;  

• 1 rolo de papel toalha;  

• 2 caixas de massinha super soft (12 cores);  

• 1 pacote de folha colorida – 80gm² A4;  

• 1 bloco de folhas coloridas (tamanho A3); 

• 1 brinquedo para deixar na sala de aula (carrinho, boneca, panelinhas, bichos ou jogos);  

• 1 cartolina japonesa (qualquer cor);  

• 1 pacote de palitos de picolé; 

• 1 pacote de lantejoulas (qualquer cor); 

• 1 caixa de material dourado (caixa com 74 peças); 

• 1 livro de literatura infantil - atentando-se ao conteúdo e qualidade da história. Pode ser um livro já 

usado, porém em bom estado. (Sugestão de editoras: Brinque-Book, Paulinas ou Pulo do gato. Sugestão 

de autores: Ana Maria Machado, Cecília Meireles, Eva Furnari, Eliandro Rocha, Léa Cassol, Olga de Dios, Tino 

Freitas). 

 

4 MATERIAL PARA MÚSICA: 

• 1 caderno de desenho grande (275x200); 

• 1 kazoo (instrumento musical – veja ilustração ao lado).   
 

5 MATERIAL PARA ALEMÃO: 

• 1 pasta simples com elástico. Favor identificar a pasta com o nome do aluno e do Componente 

Curricular (Alemão). 

 

6 LIVROS DO PROJETO “ALUNO-LEITOR”: Durante o ano letivo, realizaremos a compra e a leitura de 

2 livros de literatura infantil. Os títulos serão informados posteriormente.  

 

OBSERVAÇÕES:  

➢ Trazer somente o material solicitado.  

➢ Os materiais deverão ser simples e não em forma de brinquedo. 

➢ Repor o material na medida em que for terminando.  

➢ As observações sobre estojos leves e número indicado de cores (lápis de cor e hidrográficas) são 

extremamente importantes para evitar problemas de excesso de peso na mochila.  

➢ Trazer diariamente uma garrafa identificada com água para consumo em aula.  

➢ O uniforme para Educação Física é camiseta, tênis, abrigo ou bermuda do uniforme escolar.  

➢ É necessário que os materiais diversos que ficarão na sala de aula sejam trazidos no dia da 

entrevista. 

➢ O aluno deverá vir ao Colégio com o uniforme completo. Ele pode ser adquirido nos seguintes locais:  

o BN Company - Av. Brasil, 718, sala 105, Centro – Portão. Telefone 3562 5307;  

o DC Uniformes - Rua São Caetano, 364, Centro – São Leopoldo. Telefone 3589 7200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção 

Reunião de pais e professores 

Sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022, às 18h30min, será realizada a reunião nas 

dependências da escola. 

Durante a reunião, serão agendados os horários para as entrevistas individuais, que serão 

realizadas na segunda-feira, dia 14 de fevereiro. 

As aulas iniciam dia 16 de fevereiro de 2022. Horário: 13h15min às 17h50min. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a compra dos livros didáticos 

A aquisição dos livros didáticos necessários para o ano letivo é de responsabilidade da família e o local/a 

forma de compra é de livre escolha. 

A escola, com o intuito de facilitar o processo, faz a seguinte sugestão:  

• Livros em geral: Dilva – (51) 997079323 (WhatsApp)  livrariadslivros@yahoo.com.br 
 

Imagem da capa do livro de 

Educação Financeira. 
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