
 

INÍCIO DO ANO LETIVO: 01/02/2021, segunda-feira 
 

 
MATERAIS DE USO COLETIVO QUE FICARÃO NA ESCOLA 
(não precisam ser identificados):  
 
 

● 2 blocos de folhas de papel canson – A3 – liso (gramatura de 140 a 180)  
● 2 blocos de folhas de papel canson – A4 – liso (gramatura de 140 a 180)  
● 2 blocos de papel Ecocores 110g "Moopel" (21 cores) – A4  
● 100 folhas de papel sulfite – A4  
● 10 sacos plásticos A3 (sem borda, liso)  
● 10 sacos plásticos A4 (sem borda, liso)  
● 1 lápis grafite 2B “Faber Castell” (sem borracha)  
● 2 tubos de cola bastão "Pritt" (10g)  
● 1 borrachas brancas TkPlast “Faber Castell”, “Mono” ou “Staedtler”  
● 1 caneta hidrográfica ponta porosa “Faber Castell” ou “Futura” (preta)  
● 2 cartelas de etiquetas adesivas para codificação “Pimaco” (qualquer cor)  
● 2 novelos de lã “Paratapet” – fio grosso 100g (qualquer cor)        
● 2 lixas (gramatura de 150 a 200)  
● 2 metros de tecido de algodão cru  
● 3 durex coloridos – cores variadas 
● 1 estojo de canetas hidrográficas ponta grossa “Piloto” – 12 cores 
● 1 agulha 24mm 

 
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 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 tesoura 
● 1 caixa de lápis de cor (24 cores) 



● 1 broxinha “Condor” tamanho 460-2 
● 1 pincel chato tamanho 20 

 

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 pacote de prato papelão nº 05 (23cm) - sem estampa  
● 1 pacote de prato papelão nº 03 (17cm) - sem estampa  
● 1 caixa de giz pastel oleoso (16cores) 
● 1 pote de massa de modelar 500g 
● 1 pincel chato tamanho 12 
● 1 batedor de espuma “Condor” tamanho 460-2 
● 10 sacos plásticos "Zip" (17,5X12cm)  
● 50 sacos de pipoca 
● 1 rolo de fio de malha (qualquer cor) 

 
 

MATERIAIS QUE AS CRIANÇAS PRECISAM TER EM CASA 
PARA OS ENCONTROS VIRTUAIS:   
 

● 1 caixa de canetas hidrográficas – ponta grossa (12 cores) 
● 1 tubo de cola bastão 
● 1 tubo de cola branca 110g 
● 1 pincel 
● 1 tesoura 
● 1 estojo de aquarela “Acrilex” (12 cores) 
● 1 lápis grafite 2B 
● 1 apontador simples, com reservatório 
● 1 borracha 
● 1 caneta hidrográfica ponta porosa 
● 1 estojo de canetas para retroprojetor (6 cores) 
● 1 caixa de lápis de cor 

 
Obs.: O material de casa deverá ser reposto sempre que necessário. 
 
 
 
 
 



MATERIAIS DE USO PESSOAL QUE AS CRIANÇAS 
PRECISAM TRAZER PARA A ESCOLA NOS DIAS EM QUE 
TERÃO AULAS PRESENCIAIS  
(precisam ser identificados com nome completo e ano):  
 

● 1 mochila contendo: lanche, troca do uniforme, 5 máscaras e saquinho 
para máscaras usadas 

● 1 garrafa para água  
 

  
 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

● É fundamental que os alunos possuam uma câmera com funcionamento 
adequado para que possam participar das aulas remotas. É 
imprescindível que tenham condições de abrir a câmera para assistir às 
aulas 

● A REUNIÃO PARA AS FAMÍLIAS do 1º ano acontecerá dia 28/01/2021, 
quarta-feira, pelo Zoom. Enviaremos um comunicado com o horário e o 
link de acesso para a reunião. 

● A entrega do material escolar será dia 29/01, sexta-feira, no período da 
tarde. Conversaremos sobre essa entrega na reunião que teremos no dia 
28/01.  

● 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.  

● Para informações sobre transporte escolar e compra de uniformes, favor 
consultar o site do Colégio 
http://www.rainhadapaz.g12.br/transporteeuniformes.html 
 

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

