COLÉGIO AMERICANA

COLÉGIO AMERICANA
Aluno_______________________________________
LISTA DE MATERIAIS – ETAPA I– 2020
MENINAS

1 pacote de palito sorvete
1 apontador de boa qualidade
3 folhas dos papéis: color set
1 caneta piloto
10 prendedores de madeira
1 lupa média
2 fitas adesivas colorida
1 rolo de sisal

MENINOS

1 colas gliter
2 folhas dos papéis: cartolina e
cartão (cores variadas)
1 pacote de lantejoula grande
1 pincel piloto 850
1 fita transparente de empacotar
1 tesoura de boa qualidade
1 cola bastão
1 lupa grande

I - PAPELARIA
2 pote de Supermassa Acrilex
1 colas branca de boa qualidade
3 lápis preto Faber Castell
1 caixa de lápis de cor 36 cores de boa qualidade
1 caixa de canetinhas de boa qualidade
1 borracha de boa qualidade
1 tubo de tinta dimensional
150 folhas de sulfite 40 A4
300 folhas de sulfite A4
1 pacote de folha colorida fluorescente
1 folha de papel color set preto
1 rolo de fita de crepe
30 plásticos de arquivo
1 pote de guache (qualquer cor)
2 pastas com presilha (amarelas)
1 pasta com elástico (amarela) de plástico
1 mts de Contact transparente de boa qualidade
1 pacotinho de post-it
7 folhas de papel vegetal
caixas de lenço de papel descartável
1 pote grande com tampa na cor branca ou transparente (3 ou 5 litros)
1 pacote de Ziploct
10 botões GRANDES
1 pote de anilina comestível
10 envelopes coloridos
1 caneta retroprojetor preta, azul, vermelha, amarela, verde ou marron
II - MATERIAIS REAPROVEITADOS: podem ser usados, mas em bom estado
1 potinho pequeno redondo de acrílico (estilo cumbuca – transparente
estilo Bowl)
1 pedaço de tecido colorido (retalho, pode ser cetim, tule, algodão, quanto
mais diferente melhor)
1 boneca (meninas)
1 carrinho pequeno de metal tipo Hot Wheels
1 utensílios de cozinha (peneira, panela, caneca de alumínio, bacia, funil,
escorredor de arroz, etc.)
1 objeto para cantinho do cabelereiro (pente, secador, chapinha, espelho,
escova, presilhas, gel, etc)
1 item para o cantinho da fantasia (gravata, chapéu, carteira, bolsa, óculos,
saia, fantasia, colar, etc)
1 objetos do construtor (chave de fenda, martelinho, parafusos grande,
telefone, agenda, teclado de computador, mouse, etc.)
1 jogo: memória ou quebra -cabeça
1 revista usada
1 camiseta usada do papai ou mamãe para ser usada como avental de
pintura.
III - MATERIAIS DE HIGIENE (TODOS IDENTIFICADOS, INCLUSIVE A ESCOVA
DE DENTE):
1 escova dental e 1 pasta de dentes sem flúor (organizados em uma
bolsinha ou saquinho), 1 toalha de mão e 1 toalha ou guardanapo p/
lanche. Os responsáveis farão a reposição conforme o necessário.
V – LIVROS MATERIAIS DIDÁTICOS:
1 livro literário “CINDERELA” (impresso e digitalização), 1 livro para a
biblioteca da sala, materiais específicos para desenvolvimento de
atividades de acordo com os interesses dos alunos da sala. R$ 297,00.

Aluno_______________________________________
LISTA DE MATERIAIS – ETAPA I– 2020
MENINAS

1 pacote de palito sorvete
1 apontador de boa qualidade
3 folhas dos papéis: color set
1 caneta piloto
10 prendedores de madeira
1 lupa média
2 fitas adesivas colorida
1 rolo de sisal

MENINOS

1 colas gliter
2 folhas dos papéis: cartolina e
cartão (cores variadas)
1 pacote de lantejoula grande
1 pincel piloto 850
1 fita transparente de empacotar
1 tesoura de boa qualidade
1 cola bastão
1 lupa grande

I - PAPELARIA
2 pote de Supermassa Acrilex
1 colas branca de boa qualidade
3 lápis preto Faber Castell
1 caixa de lápis de cor 36 cores de boa qualidade
1 caixa de canetinhas de boa qualidade
1 borracha de boa qualidade
1 tubo de tinta dimensional
150 folhas de sulfite 40 A4
300 folhas de sulfite A4
1 pacote de folha colorida fluorescente
1 folha de papel color set preto
1 rolo de fita de crepe
30 plásticos de arquivo
1 pote de guache (qualquer cor)
2 pastas com presilha (amarelas)
1 pasta com elástico (amarela) de plástico
1 mts de Contact transparente de boa qualidade
1 pacotinho de post-it
7 folhas de papel vegetal
caixas de lenço de papel descartável
1 pote grande com tampa na cor branca ou transparente (3 ou 5 litros)
1 pacote de Ziploct
10 botões GRANDES
1 pote de anilina comestível
10 envelopes coloridos
1 caneta retroprojetor preta, azul, vermelha, amarela, verde ou marron
II - MATERIAIS REAPROVEITADOS: podem ser usados, mas em bom estado
1 potinho pequeno redondo de acrílico (estilo cumbuca – transparente
estilo Bowl)
1 pedaço de tecido colorido (retalho, pode ser cetim, tule, algodão, quanto
mais diferente melhor)
1 boneca (meninas)
1 carrinho pequeno de metal tipo Hot Wheels
1 utensílios de cozinha (peneira, panela, caneca de alumínio, bacia, funil,
escorredor de arroz, etc.)
1 objeto para cantinho do cabelereiro (pente, secador, chapinha, espelho,
escova, presilhas, gel, etc)
1 item para o cantinho da fantasia (gravata, chapéu, carteira, bolsa, óculos,
saia, fantasia, colar, etc)
1 objetos do construtor (chave de fenda, martelinho, parafusos grande,
telefone, agenda, teclado de computador, mouse, etc.)
1 jogo: memória ou quebra -cabeça
1 revista usada
1 camiseta usada do papai ou mamãe para ser usada como avental de
pintura.
III - MATERIAIS DE HIGIENE (TODOS IDENTIFICADOS, INCLUSIVE A ESCOVA
DE DENTE):
1 escova dental e 1 pasta de dentes sem flúor (organizados em uma
bolsinha ou saquinho), 1 toalha de mão e 1 toalha ou guardanapo p/
lanche. Os responsáveis farão a reposição conforme o necessário.
V – LIVROS MATERIAIS DIDÁTICOS:
1 livro literário “CINDERELA” (impresso e digitalização), 1 livro para a
biblioteca da sala, materiais específicos para desenvolvimento de
atividades de acordo com os interesses dos alunos da sala. R$ 297,00.

