
COLÉGIO ELLOS 

LISTA DE MATERIAL 2019 – MATERNAL II  

PROIBIDO MOCHILA DE RODINHA 

 

MATERIAL DE USO COLETIVO 

NÃO PRECISA COLOCAR NOME 

 

15 sacos plásticos 

1 caixa de fósforo de palitos pequenos 

2 tubos de cola branca líquida 110 gramas 

2 cola bastão 

24 botões grandes  

2 potes de massinha Utti Gutti de 500 gramas 

2 rolos de fita crepe 

1 pacote de forminhas de doce – qualquer tamanho 

2 pacotinhos de Lantejoula grande de cores diferentes 

nº 12 ou 14 

1 pacote de algodão branco 

1 pote de tinta guache – 250ml  - qualquer cor 

1 cx de cola colorida 

1 bloco de Lumi paper tamanho A4 

1 bloco de Color Set cards 

1 bloco de papel canson branco A4 

200 folhas de sulfite branca 

1 caixa de lápis do cor com 12 cores 

1 pincel grande 

1 brochinha 

1 potinho de gliter 

1 conjunto tempera guache tampa com pincel (cada 

tampa possui seu próprio pincel) – Acrilex 

1 caixa de tempera guache Fantasia glitter – Acrilex 

1 embalagem de papel machê 100 gramas - Acrilex 

1 caixa de tinta ACRIPUFF - Acrilex        

1 rolinho de fita de cetim qualquer cor de 20mm a 30 mm 

1 pacote de toalha umedecida 

 

 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PARA 

ATIVIDADES EM CLASSE 

 

1 camiseta de adulto velha para pintura 

1 foto individual do aluno - tamanho 10X15 

1 estojo simples 

1 caixa de gizão de cera 

1 lápis preto nº 2 

1 guardanapo de tecido ou toalhinha para o lanche 

1 caderno de desenho capa dura espiral 

1 tesoura sem ponta (para os alunos canhotos, 

existe uma tesoura específica) 

 

Todos os itens deverão estar com nomes 
 

 

MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL 

 

1 toalha de rosto, 

1 sabonete líquido, 

1 caixa de lenço de papel 

1 garrafinha ou PARA BEBER ÁGUA 

1 escova de dentes com capa protetora 

1 creme dental sem flúor 

Fraldas, lenço umedecido e pomada – de acordo 

com a necessidade (este material de higiene 

deverá ser reposto sempre que necessário). 

 

Todos os itens deverão estar com nomes 

TAXA DE MATERIAL ANUAL 
 

R$75,00 (Agenda digital, papel fotográfico, cartolina, 

papel crepom, papel espelho, papel cartão, papel de 

seda, papel Kraft e plástico para forrar a carteira) 

Forma de pagamento: o valor será divido em até 3 

parcelas de R$25,00 para 10/02, 10/03 e 10/04. 

Pagamento na secretaria do Colégio. 

LIVRO DIDÁTICO 

 

 

- Coleção Alecrim – 1 Editora SM 

 
 

 
Sugestão de compra: 
PARCEIROS: LIVRARIA ITAGYBA www.livrariaitagyba.com.br. 

http://www.livrariaitagyba.com.br/


*As marcas especificadas acima, são apenas sugestões, devido à qualidade do material. 

 

Lembretes: 

 

 MOCHILA ESCOLAR Ficará a critério dos pais, tamanho e modelo. Vale salientar que o Colégio possui 

escadarias, portanto, a mochila deve ser algo confortável para transporte dos materiais dentro do ambiente 

escolar. PROIBIDO MOCHILA DE RODINHA 

Todo material de uso individual do aluno deverá ser identificado, incluindo uniforme escolar, mochilas, 

garrafinhas, toalhas e lancheiras. 

 O Material deverá ser entregue para professora na 1ª reunião de pais, dia 30/01/2019. 

 O uniforme escolar é uso obrigatório desde o 1º dia de aula dia 31/01/2019. 

 O material escolar usado no ano anterior, em bom estado, poderá ser reaproveitado.  

. 


