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Livros e apostilas: 

MATERIAL PESSOAL 
1 Mochila (para colocar agenda e troca) – sugerimos o uso de mochilas sem rodinhas. 

1 Agenda personalizada do colégio 

1 Lancheira – contendo uma garrafinha de água e toalhinha (trocar diariamente) 

3 Máscaras reservas 

1 Troca de roupa na mochila 

MATERIAL 
1 Caixa de lápis de cor, triangular, JUMBO 12 cores (pref. Maped/ Faber Castell) 

1 Apontador jumbo (pref. Maped/ Faber Castell)  

1 Meu primeiro giz de cera 12 cores 

1 Pincel chato com cabo longo n°16 

1 Flanela para as aulas de pintura 

1 Camiseta BRANCA - tamanho “P” ADULTO para aulas de artes. 

2 Tubos de cola branca- 110g 

1 Tubo de cola bastão 20g 

2 Tela de pintura 16cm x 22cm 

1 Caixa de luvas de látex (sem pó), descartáveis para trocas*.  Tamanho M ou G 

3 Caixas de lenço descartáveis com 50 lenços. 

1 Jogo pedagógico adequado para a faixa etária 

1 Livro de história adequado para a faixa etária 

12 Pratinhos de papelão branco, sem estampa 

2 Pote de massinha 500 g. (pref. UTI-GUTI/GROW/ESTRELA)  

3 Sacos plásticos A3 

5 Sacos plásticos A4 

1 Bloco de papel colorido tipo Filipinho 

2 Blocos de papel Canson A3 

1 Pote de tinta guache 250 ml- verde 

1 
Caixa organizadora incolor com tampa- 8,4 L/ 8,6 L – (12x40x26cm) - para guardar os materiais individuais. 
(indicação: marca CONTAINER ou SANREMO). 

*Para melhor organização dos armários, não serão aceitas caixas de tamanho maior que o solicitado. 

1. Material didático confeccionado pelo aluno. 
Enviaremos comunicado posteriormente. 
Valor:  R$ 313,20 em até 3 vezes. 

Paradidáticos 
2. A Ovelha Rosa da Dona Rosa. 

Autores: Donaldo Buchweitz e Lie Nobusa. 
Editora: Ciranda Cultural - ISBN 978-85-380-9030-4 

3. Não!.  
Autor: Tracey Corderoy e Tim Warnes. 
Editora: Ciranda Cultural - ISBN 978-85-380-5279-1 

Sugerimos que a compra dos livros paradidáticos, seja feita através da Livraria Itagyba  
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site www.itagyba.com.br  ou WhatsApp (11)98415-3075. 
Código de acesso VLS5248. 

Observações: 

• 27/01 e 28/01/22 – Adaptação para novos alunos. 

• 31/01/22 – Início das aulas. 

• O uso do uniforme será exigido a partir do 1º dia de aula.  

• Todo material deverá estar identificado. 

• Ao longo do ano, se necessário, pediremos outros materiais para atividades específicas em 

aula; 

• Para evitar o desperdício é importante que todos os materiais solicitados sejam de boa 

qualidade, ficando a escolha das marcas a critério dos senhores responsáveis. 

http://www.itagyba.com.br/

