
LISTA DE MATERIAIS 2021 
INFANTIL 5 

 

Materiais individuais: TUDO COM NOME 
 1 mochila com rodinhas com nome (ter sempre uma troca de uniforme na bolsa e saquinho plástico); 
 1 lancheira com nome; 
 1 nécessaire, com nome contendo: 1 pasta de dente, 1 escova de dente, 1 toalhinha de mão, 1 pente ou escova 
de cabelo; 
 1 caixa de  canetinha hidrocor  faber castell com 12 cores (nome em todas as canetinhas); 
 5 lápis grafite pretos n.º 2 (Faber Castell) com nome; 
 2 borrachas médias macia com nome; 
 1 estojo com três repartições com nome; 
 1 caixa de lápis de cor  24 cores (Faber Castell) com nome em todos os lápis; 
 2 apontadores com reservatório com nome; 
 1 tesoura sem ponta (gravar o nome na Galeria Gianetti) com nome; 
 2 colas bastão PRITT  de 20 g.  
 1 pasta plástica ½ A4 (branca, tamanho 24,5cm x 18cm - pequena). 
 1 caderno de caligrafia de linhas verdes 
 1 caderno brochura pequeno – capa dura na cor azul – 98 folhas 
 Ballet: meia (cor-de-rosa), sapatilha (cor-de-rosa), collant rosa com sainha (com COC gravado), e bolsinha. O 
uso do uniforme completo é obrigatório. Tudo com nome. 
 Judô: uso obrigatório do Kimono, com COC gravado nas costas e com nome. 
 
INGLÊS: Big Fun 3 SB/ Big Fun 3 WB. Locais de compra: www.sbs.com.br e www.disal.com.br ou na loja Bookspace 
(Antiga DISAL):  Rua Fernando Febeliano da Costa, 1451, Piracicaba, Bairro dos Alemães. 
 
Materiais coletivos: não precisa colocar nome (não serão devolvidos) 

 1 livro de história infantil– não precisa ser novo, mas deverá estar em PERFEITO estado (deverá ser de capa 
dura e ter mais de 20 páginas – adequado a idade da criança) 

 1 cola tenaz/pritt 110 gr 
 2 folhas de  EVA glitter (qualquer cor) 
 2 folhas de EVA estampado 
 4 folhas de EVA na cor vermelha 
 1 pacote de penas (qualquer cor) 
 1 caixa de cola glitter 6 cores acrilex 
 1 novelo de lã (qualquer cor) 
 1 massa EVA para artesanato (qualquer cor) 
 1 pacote de papel canson cru 
 3 revistas para recorte (ex. Caras, Contigo), 3 folhetos de supermercado, 2 folhetos de farmácia 

 
 
 
ENTREGAR O MATERIAL COMPLETO NA SECRETARIA DO COLÉGIO ATÉ O DIA 15/01/2021 PARA QUE 
POSSAMOS ORGANIZÁ-LOS ANTES DO INÍCIO DAS AULAS. 
 
A TAXA PARA AS AULAS DE HORTA, CULINÁRIA E MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA AS AULAS DE ARTES DE 
R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) DEVERÁ SER PAGA EM DINHEIRO NA SECRETARIA DO COLÉGIO 
JUNTAMENTE COM A ENTREGA DOS MATERIAIS 
 
 
INÍCIO DAS AULAS:  27/01/2021 
 
Obs.: todos os materiais INDIVIDUAIS deverão ter o nome do aluno em uma etiqueta ao lado de fora. Não nos 
responsabilizaremos por materiais sem nome. Todo dia deverá vir na mochila uma troca de roupa completa, 
incluindo tênis extra, e agasalho do uniforme. 
Todos os alunos devem trazer um atestado médico que o aluno está apto a fazer atividades físicas e um xerox 
da carteira de vacinação. Deverão ser entregues até o dia 26/02/2021. 
 
 
 
 
 


