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01 caderno brochurão grande, capa dura;
02 pastas com elástico( transparente);
01 resma de sulfite A4;
01 pacote de Creative Paper ( cores
primárias);
01 bloco de papel Canson A4;
02 folhas de EVA lisa (preta/roxa);
02 folhas de EVA com glitter (prata/preta);
06 folhas de papel crepom (marrom/preta);
01 maleta plástica ofício com alça;
02 colas tubo (110grs);
02 colas bastão (20grs);
01 cola TEK BOND;
02 tesouras sem ponta ( bilíngue e português)
02 canetas marcador permanente ( 2,0 mm);
10 lápis pretos triangulares, graduação B,
03 borrachas branca macia;
01 apontador com depósito;
01 estojo com três divisórias;
03 potinhos de glitter em pó (cor variada);
01 caixa de pintura facial (06 cores);
02 caixas de lápis de cor (12 cores);
02 caixas de giz de cera (12 cores);
02 potes de tinta guache de 250ml
(marrom/preto);
01 pincel chato, número 14;
01 trincha;
01 rolo de lastex;
50 cm de elástico fino( 2 cm);


















2 pacotes de olhinhos móveis ( grande e
pequeno);
03 caixas de massa de modelar (12 unidades);
01 m de feltro (cor variada);
01 pacote de penas coloridas;
01 jogo de alfabeto móvel, caixa alta, EVA
grossa;
01 camiseta grande usada para pintura;
1 fita Dupla Face P/ Carpete Liner 25mm X
30mm;
02 rolos de durex colorido;
02 pacotes de lantejoula média com 100
(cores variadas);
1 kit de monta tudo;
01 pacote de botões grandes (12 unidades);
01 tela para pintura (20x30);
02 pacotes de lenços umedecidos;
01 metro de tecido de algodão estampado;
01 metro de papel contact transparente;
01 pacote de palitos coloridos de sorvete;



01 caixa organizadora de plástico,
montada ( tamanho da de sapato);



02 Revistas usadas.
Itens de uso diário do aluno:
01 lancheira com o nome da criança e com 01
toalha de mão;
01 mochila;
Materiais de higiene pessoal (repor quando
necessário):
01 necessaire com escova e creme dental
infantil;
02 caixas de lenços de papel;
01 garrafinha de água (squeeze).








Observações:
►Todo o material deverá estar etiquetado com o nome completo do aluno e o ano.
►Durante o ano letivo, poderemos pedir alguns materiais extras para as aulas de professores
especialistas.
►Todo material deverá ser entregue na recepção do Colégio de 11 a 15/01/2021.

Livros Paradidáticos serão pedidos posteriormente.
Sugestão: Os materiais e os livros poderão ser adquiridos na Livraria e Papelaria Distribuidora
Firenze
R. General Glicério, 3250 - Centro, São José do Rio Preto - SP, 15015-400 - Fone: 33645040
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LIVROS PARADIDÁTICOS NÍVEL 5
1º Semestre
Livro: Números de 0 a 9 pelos caminhos da Romilda
Editora: Caramelo

2º Semestre
Livro: Salada de letrinhas
Editora: Saraiva
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