
 

 

 

 

  

 

Materiais para a sala de aula 

(identificados com o nome completo da criança) 

 

Materiais para as aulas de Arte 

 1 caixa de giz de cera grosso – 6 cores (material mais grosso que os 
convencionais, formato anatômico, que facilita a pega, indicado para 
essa faixa etária) 

 1 caixa de lápis de cor “Jumbo”, triangular, com 12 cores 
 2 blocos de papel Canson A3 branco 180g/m² 
 1 bloco de papel layout A3 branco 140g/m² 
 2 blocos de papel colorset  A3 cores variadas 
 1 bloco de papel Canson A4 branco 140g/m² 
 3 tubos de cola líquida – 40g 
 1 tubo de cola líquida - 110g 
 1 tubo de cola glitter qualquer cor 
 1 cola em bastão – 40g 
 1 cola em bastão 10g 
 1 estojo de pintura a dedo – 6 cores 
 1 estojo de tinta plástica de potinho  - 6 cores 
 3 caixas de massa de modelar supermacia - 12 cores (à base de amido) 
 1 caixa de massa de modelar supermacia com glitter - 12 cores (à base 

de amido) 
 10 sacos plásticos  tamanho A3 (345mm X 450mm) 
 2 revistas em bom estado (com figuras) 
 1 camiseta usada (de adulto) para as aulas de Arte 
 3 retalhos de tecido com estampas diferentes (30cm X 30cm) 
 6 botões grandes (com formatos e cores diversas) 
 2 rolos de papel crepom (um verde e um vermelho) 
 1 rolo de fita adesiva transparente larga (45mmx40m) 
 1 pen drive de 8GB identificado com nome do aluno (material de uso 

pessoal que será utilizado a cada trimestre para a gravação de  
relatórios de avaliação) 

 4 fotos 3x4 do aluno, com nome no verso 
 3 placas de EVA nas cores: vermelho, azul e amarelo 

 1 pincel broxinha n. 2 
 1 novelo de lã qualquer cor 
 1 pacote de palitos de sorvete com 50 unidades, ponta arredondada, 

sem cor 

□ 1 bloco de papel Canson tamanho A3, 
200gr/m² 

1 bloco de papel Colorset cores variadas, 
tamanho A3  

□ 3 sacos plásticos tamanho A3 (345mm 
X 450mm) 

□ 2 caixas de massa de modelar à base 
de amido (6 cores) 

□ 2 folhas de papel camurça, cores 
diferentes 

□ 1 pote de tinta acrílica 250ml 
(meninas= amarelo / meninos= verde) 

□ 1 pacote de palitos de sorvete com 50 
unidades, ponta arredondada e sem cor 

□ 2 colas brancas líquidas 110 g 

□ 1 pote de anilina comestível de 10ml 
qualquer cor 

□ 1 camiseta de cor clara, sem estampa 
na frente, do tamanho da mamãe 

□ 1 camiseta de cor clara, sem estampa 
na frente, do tamanho do papai 

 

 

 

 

 

Educação Infantil - Ensino Fundamental - Ensino Médio 
Rua Caraíbas, 882 – Cep. 05020-000 (Administração)  
Fone: (11) 3202.8500   - Pompeia – São Paulo/SP 
www.colegiosagrado.com.br  -  www.redesagrado.com 

 

 
 

Lista de Materiais – Ano: 2020 
Série: Infantil I 



 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

 Identificar com o NOME COMPLETO do aluno: 
- todo o uniforme (para uma identificação permanente, utilizar tintas de tecido ou 
bordado); 
- mochila, lancheira, copo ou garrafa de água, brinquedos, etc. 
 

 O material de uso diário deverá ser transportado dentro de uma mochila de costas 
pequena (para transportar a agenda, copo ou garrafa de água, um agasalho).  
 

 Enviar diariamente na lancheira:  
• toalha para o momento do lanche; 
• talheres pequenos, identificados; 
• pote plástico para guardar as sobras do lanche, quando houver. 
 

 Material pessoal (ficará no armário do aluno durante o ano): sabonete líquido, toalha, 
lenço umedecido para higiene pessoal, uma caixa de lenço de papel, uma troca de roupa 
(camiseta, bermuda, calça, calcinha/cueca, meia e par de tênis), fraldas e pomada (caso 
a criança utilize). Sempre que necessário, solicitaremos a reposição dos materiais. 
 

 Os pais deverão entregar todo o material (devidamente conferido) à professora na 
primeira reunião do ano. Separá-los em três sacolas, identificadas da seguinte maneira: 
materiais de sala de aula / material de uso pessoal / materiais para as aulas de Arte. 

 
 

Reunião de Pais: dia 27 de janeiro de 2020 
 

Horários:  
- Turmas da manhã às 8h00  
 - Turmas da tarde às 13h00 

 
Local: Salas de aula 

 1 esponja macia 

 1 rolo de fita de cetim qualquer cor, 1cm de espessura 
 1 lupa 
 1 tubinho de bolinha de sabão 

Observação: para as aulas da Oficina de Criatividade pediremos 
os materiais, ao longo do ano, no momento em que serão 
utilizados, por meio de bilhete na agenda. 
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