Lista de Materiais 2022
Infantil II
I – Estojo com:

Qtde.

Qtde.

Apontador com reservatório

1

Lápis preto jumbo

2

Borracha macia

1

Tesoura sem ponta de boa qualidade

1

Caixa pequena de clipes

1

Cola Bastão

2

Obs.: Faz-se necessária a reposição permanente destes materiais durante o ano letivo.
II – Material de Arte:

Qtde.

Qtde.

Atenção!
•

Livros complementares de leitura (paradidáticos) serão solicitados durante o ano letivo

•

Outros materiais poderão ser solicitados durante o ano.

Cuidado...
1. Evitar o uso de material que disperse a atenção do aluno (borracha perfumada, tesoura
com alegorias e bichinhos, super-heróis, chaveiros musicais, etc).
2. O Colégio Humanus não se responsabiliza por perda de objetos escolares ou pessoais (jóias,
relógios, uniformes, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, calculadoras, brinquedos, etc).
Procure colocar etiquetas com nome nos materiais escolares.
3. É proibida a entrada de notebooks na escola. O uso de celulares, ipods e outros aparelhos
eletrônicos somente será permitido nos intervalos e ao término das aulas. O uso em classe
poderá ser advertido e o aparelho entregue à Coordenação.

Lápis de cor grande (12 cores) jumbo

1

Rolo de barbante pequeno

1

Cola branca grande

3

Rolo de fitilho

1

Algodão (pacote)

1

Envelope ofício grande branco

3

Rolinho pequeno para pintura

1

Estojo de pintura de dedo (6 cores)

1

>> Rota Uniformes: Av. Barão de Tatuí, 727 – Tel.: 3233-1775 (novo endereço!)

Giz de cera curto grosso (12 cores)

1

Massas para modelar macia (12 cores)

3

Disponível também para compra online através do site: www.rotauniformes.com.br

Conj. hidrocor ponta grossa (12 cores)

1

Pincel nº 16 (redondo)

1

Pincel nº 20 (chato)

1

Cola com glitter

3

>> Confecshow: Rua Paes Lemes, 61 - Vila Santana - Tel.: 4141-2272

Tela de pintura 20 x 30cm

1

Cola colorida (caixa)

1

III – Materiais Complementares:

Qtde.

Qtde.

Caderno pequeno (50 fls) em espiral
para recados

1

Caixa de sapato encapada

1

Livro de história infantil (livre escolha)

1

Revista velha para recortar

2

Pasta ofício transparente

1

Revista em quadrinho para leitura

2

Caderno capa dura brochurão (96 fls)

1
Qtde.

Qtde.

Avental

1

Lenço de papel (caixa)

3

Garrafinha de plástico (p/ água)

1

Creme dental infantil

1

Escova dental c/ recipiente plástico

1

Band-aid (caixa)

1

Toalha de mão c/ nome bordado

1

Lenço umidecido (caixa)

2

Folhas de papel sulfite A4 colorido

Qtde.
100

Qtde.
Bloco criativo (ex.: Romitec 235x325)

2

Folha de cartolina

6

Folha de papel laminado

2

Folha de papel camurça

2

Refil de cola quente grossa

6

Folha de cartolina laminada

2

Massa de Biscuit e Argila (1 de cada)

1

Folha de papel celofane

4

Palito de sorvete colorido (pacote)

1

Folha de papel color set

8

Lumi Paper Creative ou similar

2

Folha de papel Kraft pardo (metro)

6

Placa de EVA

6

Folha de papel dobradura

2

Guache – pote com 250 gramas

Folha de papel crepon (rolo)

2

Saco plástico para sulfite (grosso)

Folhas de papel sulfite A4 (210x297)
Fita Crepe (rolo com 50m)

200

Início do Ano Letivo 2022: 10 de Janeiro: Turmas integral
24 de Janeiro: Turmas meio período
Entrega do material escolar
Para apresentarmos a professora e termos um contato inicial, realizaremos uma breve
reunião com pais e nesse momento a entrega dos materiais poderá ser feita diretamente com
a professora:
Turma

Dia

Horário

Infantil I e II

20 de janeiro (5ªf)

das 14h às 15h

2

Rolo de papel alumínio (para devolução de lanche)

V – Materiais em Vale*:

O uso do uniforme é obrigatório e poderá ser adquirido nas lojas:

>>> VERIFIQUE TODAS AS ORIENTAÇÕES NO MANUAL DO ALUNO

2

Pacotes de perfex ou panos para uso nas aulas de arte

IV – Material de uso pessoal:

4.

IMPORTANTE: Observe se o material está completo e com o nome do(a) aluno(a)!

Caso não tenha a disponibilidade de vir no dia horário indicado acima, a entrega poderá ser
feita de 17 a 21/01 das 8h30 às 10h30 ou das 13h30 às 16 horas na Secretaria.

Horário das aulas
Educação Infantil
das 13 horas às 17h45min

3
20

TNT (metro)

1

Obs.: Esses materiais deverão ser entregues preferencialmente em forma de VALE***

6

1º Ano ao 5º Ano
das 13 horas às 18 horas

*** MATERIAIS preferencialmente em forma de VALE nas papelarias conveniadas:
•
•

Papelaria do Parque, Pedagógica e Papelaria Dini
Caso haja alguma impossibilidade de adquirir nestes locais, entre em contato
conosco.

