
 

 
MATERIAL INDIVIDUAL 

 
06 lápis grafite * 
01 apontador com depósito * 
02 borrachas de boa qualidade * 
01 caixa de lápis de cor * 
01 caixa de giz de cera com 15 cores(curto) * 
01 pincel ref. 815 nº 10 chato 
01 estojo com 4 repartições (para lápis de 
cor, canetinha, giz de cera e lápis grafite) 
01 caixa de guache com 6 cores 
02 brochurões capa dura 40 folhas 1 azul e 1 
vermelho 
01 estojo de hidrocor fina com 12 cores de 
boa qualidade * 

02 tubos de cola bastão de 40 gr (de boa 
qualidade)* 
05 cartelas de adesivos  a escolher 
01 régua de 30 cm*  
01 tesoura sem ponta (com o nome gravado)*  
01 pote de massa de modelar 500 gr 
01 pasta clear book BD 30 A amarela 
01 cola líquida pequena 
01 pasta plástica transparente com elástico (2 cm 
de largura) 
30 sacos plásticos grossos sem furo 
01 toalha individual (enviar diariamente na 
lancheira) 

OBS: Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança. 
*OS MATERIAIS DEVEM SER COLOCADOS DENTRO DE CADA ESTOJO. 

PAPÉIS 
50 folhas de sulfite branca A4  
50 folhas de sulfite 40 
02 folhas de papel cartão (cor a escolher) 
01 metro de Contact transparente 

02 folhas de color set liso (cor a escolher) 
02 folhas de cartolina laminada (cor a escolher) 
01 pacote de papel criativo fluorescente 
03 placas de E.V.A.(1 plush, 1 gliter e 1 liso) (cor 
a escolher) 

OBS: Os papéis não devem ser amassados ou dobrados 

DIVERSOS 
01 revista (escolher um dos assuntos: 
alimentação,  animais ou transportes)  
01 corda de polipropileno branca com 1,80cm 
01 caneta para porcelana (cor a escolher) 
01 caneta de lousa ponta fina (cor a escolher)  
02 colheres de pau pequenas (cabo curto) 
02 pratos de porcelana branco liso com20 cm 
de diâmetro (os alunos do DBQ em 2020 não 
precisam adquirir, receberão de volta no final 
do ano) 
01 pote de tinta PVA 100ml (cor a escolher) 

01 lixa de unha 
03 sacos para presente liso na cor dourado 
(30X40) 
01 saquinho de TNT medindo aproximadamente 
15X25 
01 quadro cofre em MDF,medindo 20cm de 
altura e 6 cm de profundidade (os alunos do DBQ 
em 2020 não precisam adquirir, receberâo de 
volta no final do ano) 
01 bowl de porcelana liso branco 14 cm (os 
alunos do DBQ em 2020 não precisam adquirir, 
receberão de volta no final do ano) 

LIVROS  
Material Didático – EDEBÊ: Coleção NAUTAS: 1° ANO 

• Serão encaminhadas as informações sobre a aquisição do material didático da Edebê, 
posteriormente por e-mail.  Assim que a Edebê nos informar. 

 

Observações: 
➢ Uniforme: O uso do uniforme estabelecido pelo Colégio, conforme circular no site é 

condição obrigatória para os alunos participarem das aulas e atividades oficiais da 
escola. 

➢ A agenda será doada pelo colégio. 
➢ Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança. 
➢ 28/01/2021 (5ª feira): Entrega dos materiais na classe das 7h30 às 9h30 (período 

matutino) e das 13h às 15h (período vespertino). 
➢ 01/02/2021: (2ª feira): Início das aulas (de acordo com as orientações das Secretarias 

Saúde e Educação, devido ao Covid-19), às 7h (período matutino) e às 13h (período 

vespertino). 

➢ 02/02/2021: (4ª feira): 1ª reunião de Pais, às 19h30. 
 

 

 
 


