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LISTA DE MATERIAIS – ETAPA I – 2021 ALUNOS NOVOS 
MENINAS MENINOS 

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 
1 rolo de sisal 

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 
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  
4 folhas de papel vegetal 
5 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 
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.   
 
IV - AGENDA ESCOLAR: 1 agenda personalizada do Colégio Americana (brinde a ser recebido no início do ano letivo). 
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$ 308,00. 

 
VI – PROGRAMA PERTO BILINGUE:  Ambientação em Inglês, com aulas diárias e materiais: R$ 696,00 (valor anual)  

 
VII – ESTUDO DO MEIO E ESCOLA ABERTA: 
Ao longo do ano a escola realiza três atividades com custos extras que complementam a grade curricular e completam as estratégias que 
favorecem a construção das habilidades das crianças, então, elas são obrigatórias e os valores são estipulados próximos as datas que elas 
acontecem: Estudo do (março/abril), Colégio Aberto (maio), Festa Junina (junho), e Festa de encerramento (novembro). 

                   Senhores pais. 
Segue algumas dicas para a lista de material ficar mais 

barata para o bolso e meio ambiente: 
 - Reutilize bolsas, lancheiras, do ano anterior.  
 - Evite comprar todos os materiais de um mesmo 
personagem. Um ou dois itens com o personagem preferido é mais 
que suficiente para atender às necessidades de faz-de-conta das 
crianças. 
 - Visite o brechó de uniformes para procurar peças de 
roupa para seu filho.  
 - Doe seus uniformes para o brechó da escola. 
   

 

Indicações de onde adquirir o 

material escolar: 

- Lu Presentes – (19) 3604-8002 

- Omega – (19) 3461-7507 

- Derly – (19) 3406-6662 

- Tamoio – (19) 3601-5721 


