
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

LISTA DE 

MATERIAL 2021 
 

 

 

 

 

01 Creme Dental  

01 Escova de Dente 

01 Toalha de Mão (de pano) 

01 Avental Escolar (manter na mochila) 

01 Muda de Roupa 

01 Mochila e lancheira 

LIVROS  LITERÁRIOS 
 

 

1º SEMESTRE   

Pedro vira porco espinho – Janaína  Oktaka 

 

2º SEMESTRE  

Cachinhos dourados e os três ursos  
  

Os PDF’s dos livros serão disponibilizados para as famílias 

quando for utilizar os livros;  

 
 

UNIFORME (uso obrigatório) 
 

Meninas: Blusa oficial do Colégio (novo modelo), 

short saia, legging, calça e Tênis. 

Meninos: Blusa oficial do Colégio (novo modelo), 

bermuda, calça e Tênis. 

 

* Endereço para aquisição do uniforme: Karine Lessa 

(rua Santa Maria, 286- loja 15- Todos os Santos) 

 

 

MATERIAL DE USO OBRIGATÓRIO  
 

01 Fichário para Portfólio 
 

MATERIAIS ADQUIRIDOS NA PAPELARIA 
 

01 caderno para recados (pequeno) 

02 cadernos A4 (80 folhas) 

01 caderno A4  -MEU PRIMEIRO CANSON (cartografia e 

desenho)  - 40 folhas 

01 caixa de lápis de cor big triangular  com 12 cores – 

Acriléx (manter na mochila) 

02 Blocos de papel Criativo Romitec com 32 folhas, em 

oito cores 

01 Brinquedo Pedagógico 

01 Cola Teckbond - 50g  

01 Fita adesiva Scotch 3 cm 

01 Pacote de papel chamex branca, com 500 folhas 

01 Pacote de papel chamex colorido com 100 folhas 

01 Metro de TNT Azul Royal 

01 Caixas de giz de cera- Acrilex 

02 Caixas de massinha de modelar- Acrilex 

01 Lápis de escrever preto  (manter na mochila) 

Saco plástico com furo para portfólio (100 unidades, 

tamanho A4) Obs: Entregar  já no portfólio do Colégio. 

01 pacote de balões  (Festiboll nº 09 cor: Azul ) 

02 metros de tecido chita 

 

 

 

MATERIAIS DE ARTES (Ficará no Colégio) 

01 Metro de fita de cetim fina  (cor à escolha)  

01 Pacote de papel Criativo para dobraduras Orimania, com 

60 folhas bicolores 

01 tinta guache na cor amarela 

03 crepons (amarelo laranja e verde) 

02 Folhas de papel de presente (estampa de bolinhas, listras ou 

flores) 

05 E.V.A liso (cores variadas) 

01 Metro de fita de cetim nº 02 na cor azul Royal 

01 Metro de fita de cetim nº 02 na cor rosa Pink 

10 Botões coloridos de tamanhos variados 

01 pacote de areia colorida para aquário 

01 Folha de papel manilha 

 

MATERNAL II 

Materiais de uso individual (identificados com o 

nome da criança): 

O material escolar deverá ser entregue no 

Colégio Vitória no período de 26/01 a 

29/01/20, no horário de  08h às 11h30 e 14h 

às 17h, e no sábado 30/01 08h às 11h. 
 

VOLTA ÀS AULAS 2021: 01/02/2021 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 
 

 Todo o material deverá ser identificado com o nome, a turma e turno do(a) aluno(a). O colégio não receberá nem se 
responsabilizará por materiais sem identificação. Os materiais deverão ser entregues nas datas e horários acima, a partir 

do dia 01/02/21 somente mediante disponibilidade. 
 

 Não é permitido o uso de aparelhos eletrônicos, brinquedos caros, estiletes, lapiseiras, tênis de rodinhas, figurinhas ou objetos 


