
 

INÍCIO DAS AULAS: Dia 30/01/2020 (quinta-feira), às 13h 
 
REUNIÃO PARA AS FAMÍLIAS: 28/01/2020, terça-feira, das 18h às 19h30, no auditório. 
 

MATERIAL 
 
Os materiais relacionados abaixo precisam ser identificados com nome 
completo e ano: 

 1 mochila 
 1 lancheira 
 1 copo para água 
 1 camiseta de adulto usada para atividades artísticas 

 
Os materiais relacionados abaixo são de uso coletivo e não precisam ser 
identificados: 

 1 bloco de folhas de papel “Canson” – A3 – liso (gramatura de 140 
a 180) 

 1 bloco de folhas de papel “Canson” – A4 – liso (gramatura de 140 
a 180) 

 1 bloco de papel Ecocores 110g "Moopel" (21 cores) – A4 
 100 folhas de papel sulfite – A4 
 5 sacos plásticos A3 (sem borda, liso) 
 5 sacos plásticos A4 (sem borda, liso) 
 2 lápis grafite 2B “Faber Castell” (sem borracha) 
 3 tubos de cola bastão "Pritt" (10g) 
 1 apontador simples - liso com reservatório (“Maped” ou “Faber 

Castell”) 
 2 borrachas brancas TkPlast “Faber Castell”, “Mono” ou 

“Staedtler” 
 1 pote de massa para modelar “Uti Guti” (500g) 
 2 canetas hidrográficas ponta porosa “Faber Castell” ou “Futura” 

(preta) 
 1 rolo de fita isolante colorida 
 1 pote de anilina líquida comestível 
 1 cartela de etiquetas adesivas para codificação “Pimaco” 

(qualquer cor) 
 3 novelos de lã “Paratapet” –  fio grosso 100g (qualquer cor) 
 2 lixas (gramatura de 150 a 200) 
 2 metros de tecido de algodão cru 
 2 metros de algodão colorido (qualquer cor) 
 1 rolo de fio de malha (qualquer cor) 



 

 
Para que possamos diversificar os itens utilizados pelos grupos e também para 
que não haja desperdício, adotamos como critério de divisão as letras iniciais 
dos nomes das crianças. 
 

Materiais de uso coletivo que deverão ser comprados por crianças que têm a 
letra inicial do nome de “A” a “J”:   

 10 sacos plásticos "Zip" (34X24cm) 
 10 sacos plásticos "Zip" (17,5X12cm) 
 10 unidades de acetato ou transparência sem tarja (A4) 
 1 estojo de canetas para retroprojetor "Faber Castell" (6 cores) 
 1 bloco de papel Ecocores "NovaPrint" (A3) 
 1 tempera guache: verde (250 ml) 
 1 nanquim prata (20ml) 
 1 estojo de canetas hidrográficas ponta grossa “Piloto” (12 cores) 
 1 fita de cetim nº 3 (qualquer cor) 
 1 bloco de papel vegetal – A3 

 
Materiais de uso coletivo que deverão ser comprados por crianças que têm a 
letra inicial do nome de “K” a “Z”:1 caixa de giz de cera "Acrilex" (12 cores) 

 1 caixa de giz de cera "Acrilex" (12 cores) 
 1 estojo de aquarela "Faber Castell" (12 cores) 
 1 tubo de cola líquida branca "Tenaz" (110g) 
 1 pacote de prato papelão nº 05 (23cm) - sem estampa 
 1 pacote de prato papelão nº 03 (17cm) - sem estampa 
 1 tempera guache: branco (250 ml) 
 1 caixa de caneta hidrográfica – fina (12 cores) 
 1 nanquim dourado (20ml) 
 1 caixa de caneta hidrográfica “caras e cores” (12 cores) – cores da pele 
 2 metros de chita 
 1 bastidor 15 cm de diâmetro 
 1 fita de cetim nº 5 (qualquer cor) 
 1 bloco de papel vegetal – A4 

 
  



 

Os Jogos de construção são uma importante linguagem de expressão e 
comunicação das crianças. Enquanto constroem elas vivem processos 
investigativos, desenvolvem ideias, imaginação e criatividade. Para esses 
momentos solicitamos os seguintes materiais:  

 

Materiais que deverão ser comprados por crianças que têm a letra inicial do 
nome de “A” a “J”: 

 5 rolos de papelão vazios (alumínio, papel toalha, papel filme) 
 12 formas de empada de alumínio (qualquer tamanho) 

 

 
Materiais que deverão ser comprados por crianças que a têm letra inicial do 
nome de “K” a “Z”: 

 5 embalagens de papelão vazias (pasta de dente, remédio, cereal matinal, 
bolachas, sabonete, etc) 

 1 pacote de pregadores 



 

 
Lembramos que durante a Reunião para as famílias não haverá adultos 
responsáveis por zelar pelas crianças. Assim, orientamos que elas não 
participem desse encontro.  
 
 A entrega do material escolar será na reunião para as famílias. Favor identificar 
a sacola com o nome da criança. 
 
O caderno de comunicação família e escola será distribuído no início das aulas. 
 
Quando houver citação de alguma marca específica para determinado tipo de 
material trata-se de uma recomendação de caráter técnico, durabilidade e/ou 
qualidade. Isto não significa imposição ou obrigatoriedade na compra da marca 
indicada. 
 
Em nossos eventos e no dia a dia escolar não usamos mais descartáveis, 
portanto pedimos que cada um traga sua caneca e/ou canudo retornável de 
casa. 

 
Favor consultar o site do Colégio 
http://www.rainhadapaz.g12.br/transporteeuniformes.html para informações 
sobre transporte escolar e compra de uniformes.  

 
 

http://www.rainhadapaz.g12.br/transporteeuniformes.html

