
COLÉGIO ESPAÇO CRIANÇA 
“Educando Por Um Mundo Melhor” 

 
LISTA DE MATERIAL 2022 – 3º e 2º ano Ens. Fund. 

 
MATERIAIS DE USO PESSOAL (COM NOME  COMPLETO GRAVADO – VAI E VEM DE CASA NA MOCHILA) 

 01 apontador com lixeira. 
 02 borrachas macias.  
 01 caderno brochurinha capa dura- AMARELO - 48 fls (Fichas de leitura). 
 01 caderno brochurão, capa dura  de Caligrafia - 48fls. 
 01 caderno brochurão,capa dura -  AZUL - 96 fls (Hist./Geog.Ciênc.) . 
 01 caderno brochurão,capa dura ,VERMELHO - 96 fls. (Port/Mat.). 
 01 caderno brochurão, capa dura, AMARELO - 96 fls. (Projeto/ Ens. Religioso/Inglês). 
 01 caderno brochurão, capa dura, VERDE - 48 fls. (Tarefas). 
 01 caderno de desenho com margem para Arte - 48 folhas- sem seda. 
 01 caixa de lápis de cor (12 cores). 
 01 cola bastão grande. 
 01 estojo grande para guardar pertences. 
 01 garrafa (squeeze) para água(uso pessoal do aluno, etiquetada e com nome) 
 01 jogo de canetinha hidrográfica. 
 03 lápis pretos nº 02 , sem borracha na ponta . 
 01 minidicionário Silveira Bueno. 
 01 mochila grande de rodinhas. 
 01 mochilinha/ porta lanche.
 01 régua (30 cm).  
 01 tesoura sem ponta.  

 
MATERIAIS DE USO PESSOAL (COM NOME COMPLETO  GRAVADO – FICARÁ NA SALA DE AULA) 

 01 pasta polionda A4, com elástico AMARELA (Projeto Literário). 
 01 pasta AZUL ROYAL, capa dura/papelão, A4, com grampo e 15 plásticos, já colocados ( Avaliações bimestrais). 
 01 pasta polionda A4, TRANSPARENTE (Tarefa- somente 2º ano) 
 02 pincéis: nº 2 e nº 6 ,macios (aula artes) 
 01 revista em bom estado, sem cenas impróprias (pode ser usada). 
 01 gibi em bom estado, sem cenas impróprias (pode ser usado). 

 
MATERIAIS USO COLETIVO (FICARÁ NO ALMOXARIFADO/REQUISITADO PELA PROF.ª PARA USO NA SALA) 

 100 copos descartáveis para experiências e aula de artes 
 01 resma  de sulfite A4 (somente 3º ano) 

 
 

LANCHE:Enviar diariamente dentro da mochilinha porta lanche,1 toalhinha para colocar sobre a mesa, 1 copo ou garrafa 
de água e o lanche diário.  
ALUNOS INTEGRAIS: 01 necessaire com escova dental, toalhinha de boca e pasta de dente (kit Higiene). 
A MOCHILA (porta lanches), deverá ser higienizada diariamente em casa. 
 
OBSERVAÇÕES: Todo o material deverá ser identificado com o nome da criança, assim como os agasalhos, uniformes, 
trocas de roupas, mochilas e lancheiras. Manter, na bolsa do aluno, um álcool em gel para uso individual. 
 
ENTREGA DE MATERIAIS:  Dias, 24/01/2022 e 25/01/2022 (Segunda e terça feira, das 9 às 16h). 
 
INÍCIO DAS AULAS:  Dia, 31/01/2022 (Segunda-feira). 
 
IMPORTANTE: O uso do uniforme, segundo o Regimento Escolar do Colégio, é obrigatório, sendo: camiseta, short, 
bermuda (masculina e feminina), calça de malha, ou abrigo (com o logo do Colégio) e de calçado um tênis, confortável. É 
proibido o uso de jeans, chinelo ou tamanco. 
 
APRESENTAÇÃO DOS PROFESSORES:  Dia 29/01/2022 (Sábado às 9h30m) 
 
MATERIAL DIDÁTICO: Comercializado pelo Colégio (LISTA EM ANEXO)                   
 

TAXA DE REPROGRAFIA: de R$ 70,00. (Fichas de tarefa - Somente ao 2º ano) 


