
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE 
MATERIAL 2020

 

02 Pacotes de lantejoulas  
02 papéis de presentes (estampa à escolha) 
03 Crepons (rosa, laranja e amarelo) 
05 E.V.A liso (cores variadas) 
10 Botões: variedades de tamanho e cores 
01 folha de papel manilha 
10 envelopes brancos para carta ofício 
01 Tinta acrílica dourada 
01 Tinta 3D 

 
 
 
 

 

01 Creme Dental e escova de Dente (manter na 
mochila) 
01 Avental Escolar (manter na mochila) 
 01 Muda de roupa e uma toalha de mão de pano 
(manter na mochila) 

LIVROS  LITERÁRIOS 
 

 

1º  SEMESTRE – PEDRINHO PINTOR – RUTH ROCHA 
ED. SALAMANDRA 
2º SEMESTRE – A PRIMAVERA DA LAGARTA – 
RUTH ROCHA ED. SALAMANDRA. 
 

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) 
04 cadernos BLOCO PEDAGÒGICO – pauta preta (48 
folhas) STATUS LINE de capa dura 
01 caderno A4  -MEU PRIMEIRO CANSON (cartografia e 
desenho)  - 40 folhas 
01 Bloco de papel A3 com 20 folhas 
02 Blocos de papel Criativo Romitec com 32 folhas, em 8 cores 
01 Brinquedo Pedagógico 
01 Caixa de giz de Cera  
50 pérolas coloridas (tamanho: média) 
01 rolo de barbante colorido grosso 
01 rolo de linha de naylon 
01 Fita Adesiva – Scotch 3 cm  
01 Pacote folha Chamex Branco (500 fls) 
01 Pacote folha Chamex Colorido (100 fls) 
01 Pote de tinta guache 250g (cor à escolha) 
1 Metro de TNT Azul Royal 
03 tintas relevo (cores variadas) Acriléx Alimension 
03 tintas acrílicas (cores variadas) 37 ml para artesanato 
02 Pacotes de Massinha de modelar - Grande  (Abelhinha) 
01 pacote de balões  (Festiboll nº 09 cor: Azul ) 
Estojo contendo:  (04 lápis pretos, 02  borrachas brancas, 01 
caixa de lápis de cor big triangular  com 12 cores - Acriléx,  01 
régua , 01 apontador , 01 tesoura sem ponta e 01 tubo de cola 
branca 90 g ). 
Hidrocor Grosso 12 cores – Pilot (manter na mochila) 
Saco plástico com furo para portfólio (100 unidades, tamanho A4) 
Obs: Entregar já no portfólio do Colégio. 
02 metros de tecido chita 
 

MATERIAIS DE ARTES (Ficará no Colégio) 

01 Pincel atômico preto 1100-p ( Pilot) 
01 Metro de fita de cetim (cor à escolha) 
02 Revista para recortes  
02 Folhas de papel de presente (estampa de bichinhos ou 
brinquedos) 
01 tinta  guache na cor verde 

 

1º PERÍODO 

Endereço: Av. Dep. Esteves Rodrigues, 1.348 Centro,  

Montes Claros - MG, Telefone: (38) 3212-6000 

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 03/02/20 somente mediante disponibilidade. 
 

 Não é permitido o uso de aparelhos eletrônicos, brinquedos caros, estiletes, lapiseiras, tênis de rodinhas, figurinhas ou 
objetos que interfiram na rotina escolar. 

Materiais de uso individual (identificados com o 

nome da criança): 

O material escolar deverá ser entregue no 

Colégio Sólido Kids no período de 27/01 a 

31/01/20, no horário de  08h às 11h30 e 14h 

às 17h, e no sábado 01/02 de 08h às 11h. 
 

VOLTA ÀS AULAS 2020: 03/02/2020 


