
 

 

 

 

INF V - Educação Infantil 
 

Queridas famílias, 

Ao providenciar a lista, é sempre importante reaproveitar o material do ano anterior.             

Especialmente neste ano! Sugerimos realizar uma checagem na lista a seguir, verificando apenas o              

material que deva ser reposto ou complementado. Eventuais necessidades para os projetos, serão             

solicitadas posteriormente.  

Os materiais de uso individual de seus filhos, enviados para 2020, poderão ser retirados durante o                

mês de janeiro, a partir do dia 4/01/2021, pela secretaria do Colégio, facilitando assim, a verificação                

dos itens a serem adquiridos. 

 
REUNIÃO DE PAIS 

Dia 23 de janeiro de 2021, às 9h.* 
 

INÍCIO DAS AULAS 
Dia 25 de janeiro de 2021 (Provavelmente presencial de forma gradativa). 

 
*Enviaremos, posteriormente, mais informações sobre a Reunião de Pais e o início do ano letivo. 

 

Atenção: 

 

❖ Os materiais deverão permanecer em casa até a definição da data do retorno das aulas               

presenciais. 

❖ TODOS os materiais e pertences dos alunos deverão estar IDENTIFICADOS; 

❖ No uniforme, na mochila e no avental, o nome do aluno deverá estar BORDADO OU ESCRITO                

COM CANETA PARA TECIDO. 

❖ TODOS os materiais deverão vir separados (em sacolas ou embrulhados), identificados por            

disciplina e nome do aluno.  
 

                                                                                                                                                                  ANO LETIVO - 2021 
Qtde MATERIAL DE HIGIENE 

01 Bolsa tipo nécessaire com zíper (que comporte o copo, pente ou escova e a escova de dente com protetor de cerdas)  

02 Caixas de lenços de papel - com 100 unidades cada - folha dupla 14,8 X 21,5 (reposição assim que necessário) 

01 Copo plástico duro pequeno (que caiba dentro da nécessaire) 

01  Copo plástico duro com bico ou squeeze (na mochila)  

02 Embalagens de lenços umedecidos - com 100 unidades cada (reposição assim que necessário) 



 

01 Escova de dente com protetor de cerdas (deve ser substituída quando solicitado)  

02 Tubos de pastas de dente sem flúor (reposição assim que necessário) 

01 Par de chinelos de dedo (na mochila) 

01 Pacote de elástico para cabelos - somente para quem tem cabelo comprido 

02 Trocas de roupas diariamente (uniforme preferencialmente) na mochila (inverno/verão) 

Qtde MATERIAL DE CLASSE 

01 Apontador com depósito - sugestão Faber Castell  

01 Borracha branca macia com capa - sugestão Faber Castell 

01 Bloco criativo com 32 folhas - 8 cores (325 mm x 235 mm) - Papel Atóxico 120g/m² 

01 Caderno brochura ¼ - 96 folhas - azul - sem desenho e sem etiqueta com nome 

01 Caixa de giz de cera Ecogizes Bicolor - 6 unidades - 12 cores - com corpo de madeira + apontador - sugestão  Faber 

Castell  nome em cada giz 

01 Caixa de lápis de cor 12 cores - sugestão Faber Castell - com nome em cada lápis 

02 Caixas de massa para modelar 06 cores – sugestão SOFT Faber Castell - Obs: não comprar UTI GUTI 

01 Caixa de cola colorida com 06 potes plásticos - 23g cada - sugestão Acrilex  

01 Caixa de papel paraná  cor Azul Marinho (tamanho 30x20x9 cm) sem desenho, sem estampa e sem etiqueta - respeitar 

a  medida  - sugestão de compra - Papelaria Sônia  

01 Caneta PILOT - marcador permanente  2.0 - Preta 

01 Estojo grande com zíper com 3 divisórias, se possível, não de lata, nem de plástico 

01 Gibi turma da Mônica 

01 Jogo de caneta Pilot Color 850 - 12 cores - com nome em cada caneta 

02 Lápis pretos nº 2 - sugestão Faber Castell - com nome em cada lápis 

01 Livro de leitura infantil em letra bastão usado em bom estado 

01 Mochila GRANDE com zíper 

01 Pasta plástica fina dura transparente com elástico A4 - azul sem desenho 

01 Pasta Catálogo preta - formato ofício com bolso, visor e quatro colchetes (somente para alunos novos) 

Alunos da série anterior, comprar apenas 20 sacos grossos de quatro furos. 

04 Refis de cola quente finos 

01 Rolo de fita adesiva transparente 48mmx50m 

01 Rolo de fita crepe 48mmx50m 

01 Saboneteira grande na cor azul sem desenho 

01 Tubo de cola líquida 35 g - sugestão Tenaz (reposição quando necessário) 

01 Tubo de cola bastão 40 g - sugestão  Pritt (reposição quando necessário) 

01 Tesoura: sugestão (MUNDIAL Ou TRAMONTINA) sem ponta com NOME GRAVADO 

OBS: Existe tesoura própria para canhotos, veja com o vendedor 

Qtde MATERIAL DE ARTE 

01 Avental azul com nome bordado ou escrito no bolso (adquirido na malharia. Obrigatório) 

02 Blocos de Desenho A3 (297x420mm) - Gramatura 140 gramas com  c/20 Fls  - cor branco 

01 Pasta (ou Maleta) A3 com dorso de 3mm (para armazenar 40 fls de Canson A3) 

01 Caixa de lápis de cor aquarelável - 12 cores 



 

Sugestão de locais para a compra do material e uniformes 
 

 
Obs.: Essas papelarias já possuem nossas listas de material. 

 
 

01 Caixa de papel paraná  cor Azul Marinho (tamanho 30x20x9 cm) sem desenho, sem estampa e sem etiqueta - respeitar 

a  medida  - sugestão de compra Papelaria Sônia 

01 Caixa de tinta guache lavável - 18ml - 6 cores - tampa com pincel Show Color - Acrilex 

01 Estojo de pastilha de aquarela - 12 cores - sugestão Acrilex 

01 Massa para modelar soft 150g branca - sugestão Acrilex 

01 Tubo de cola bastão 40g - sugestão Pritt  (reposição quando necessário) 

01 Tubo de cola líquida 90g - sugestão Tenaz (reposição quando necessário) 

01 Rolo de Espuma para pintura Poliéster 5cm 

 MATERIAL DE LÍNGUA JAPONESA 

01 Bloco de papel para origami 15x15cm ou 12x12cm (cores diversas) 

01 Pasta plástica fina dura transparente com elástico A4 - Azul sem desenho 

 Para Atividade de Educação Física - Atestado Médico  - entrega até 12/02/2021 

 
Kriativa Papelaria e Informática LTDA 

Site: www.kriativapapelaria.com.br 
Avenida Caminho do Mar, 3.360 

Rudge Ramos 
São Bernardo do Campo 

Tel. 4368-7018 
 

Papelaria Sônia 
Avenida Caminho do Mar, 3.344 

Mercado Municipal do Rudge Ramos 
São Bernardo do Campo 

Tel. 4367-2165/2160 
 

  
Malharia ITIBAN (Cocktail) 

                      (Fernando, Ivone e Marianne) 
 

 
Loja própria:   Rua Gonçalves Dias, 261- Centro - 

 Tel.: 4127-5169 
 

Atendimento também no Colégio Harmonia (verifique, na 
secretaria, horários dos plantões). 


