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COLÉGIO AMERICANA

Aluno_______________________________________
LISTA DE MATERIAIS – ETAPA II– 2020
MENINAS

1 pacote de canetinhas de boa
qualidade
1 fita larga transparente (3M –
para empacotar)
1 apontador de boa qualidade
15 botões grandes
1 tesoura sem ponta e de boa
qualidade
1 pincel nº 12 ou 16
1 rolo de fita crepe

MENINOS

1 caixa de lápis de cor 36 Faber
Castell
1 pincel Piloto 850
1 tubo de tinta relevo
dimensional
1 pacote de forminha de
brigadeiro
1 canetão colorido
1 pincel nº 10 ou 14

I - PAPELARIA
1 pote de Supermassa Acrilex - Grande
3 lápis pretos
2 borrachas
1 caneta retroprojetor colorida (exemplo: verde, amarela,
marrom, vermelha, etc)
1 m de contact transparente
500 folhas de sulfite A4
100 folhas de sulfite 40 A4
1 pacote de folha colorida fluorescente
2 folhas de papel color set preto
1 pasta plástica verde com presilha
1 pasta de elástico – verde
1 pasta catálogo com 50 plásticos
1 caderno brochura grande, capa dura e verde
2 folhas dos papéis: cartão, cartolina, color set
2 tubos de cola grande: Tenaz, Acrilex ou Faber Castell
1 pote de tinta guache grande (preto, marrom, branco, bege, entre outras
cores)
1 pacotinho de post-it
5 caixas de lenço de papel descartável
3 potes de corante líquido comestível
1 pote plástico transparente com tampa na cor verde ou transparente de
3 à 5 litros
1 lupa média ou grande
6 envelopes grandes coloridos para carta
10 folhas de sulfite A3
4 folhas de papel vegetal A4
II - MATERIAIS REAPROVEITADOS: podem ser usados, mas em bom
estado
2 copos transparentes (acrílico)
2 cumbucas acrílica transparente (estilo bowl)
1 boneca (meninas)
1 carrinho de metal (estilo Hot Wheels)
1 utensílios de cozinha (panela, caneca de alumínio, bacia, funil,
escorredor de arroz, colheres, 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, tabuleiro, entre outros)
1 animal (tamanho médio ou grande)
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 “ALADIM” (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.
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