
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL 
2022 

2º PERÍODO 
UNIFORME ESCOLAR 
 

Para uso diário 

Uso diário: 

 Camisa de manga curta em malha PV (modelo CBG) 

 Calça de tactel (modelo CBG) 

 Calça de helanca (modelo CBG) 

 Bermuda tactel (modelo CBG) 

 Short saia para alunas até o 3º ano do ensino fundamental 

 Tênis 

 Meia 

Para Educação Física: 

 Camiseta de malha PV (modelo CBG) 

 Bermuda tactel (modelo CBG) masculina 

 Bermuda de helanca (modelo CBG) feminina 

 Tênis 

 Meia 

Agasalho:  

 Modelo CBG  

 

AGENDA ESCOLAR 

 

01 Caderno (½ ofício brochurão/tipo agenda) para anotações que deverá ficar diariamente na 

mochila do estudante, para comunicação entre a escola e família. O mesmo deverá ser encapado 

e conter nome e sobrenome do estudante na parte externa da capa. 



MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

 

O material é de uso individual. TODO o material deverá ser marcado com o nome e sobrenome  

do aluno. Trazer no 1° dia de aula e entregar para a professora regente. 

 02 Cadernos brochurão Alibombom com pauta e numeração 1 2 3, 80 folhas - capa verde e 

dura - ENCAPADOS -  com nome e sobrenome do estudante na parte externa da capa. (Será 

usado no 2º Semestre) 

 02 Cadernos brochurão Alibombom sem pauta - 80 folhas - capa azul e dura – ENCAPADOS 

- com nome e sobrenome do estudante na parte externa da capa. (Será usado no 1º semestre). 

 01 Toalha de mão com o nome para ficar dentro da lancheira. 

 01 Garrafa tipo squeeze com água para ficar na lancheira diariamente. 

 01 Estojo escolar contendo os itens abaixo. Os itens devem ser armazenados em um estojo 

grande com compartimentos separados. Reservar um estojo SEPARADO para as 

canetinhas. 

 01 Tesoura sem ponta com o nome gravado. 

 04 Lápis pretos Eco SUPER SOFT BLACK (repor quando necessário). 

 02 Borrachas brancas MACIAS. 

 01 Caixa de lápis de cor jumbo com 12 unidades.  

 01 Apontador para lápis jumbo com depósito. 

 01 Apontador para lápis comum com depósito. 

 01 Cola 90g (para usar individualmente e em casa - repor quando necessário). 

 01 Estojo de canetinha hidrográfica com 12 unidades. 

 01 Estojo de giz de cera com corpo de madeira. 

 03 Revistas em quadrinhos para GIBITECA da sala. 

 02 Brinquedos pedagógicos de madeira (idade de 5/6 anos) quebra cabeça, jogo da memória, 

Jogo de encaixe, toquinhos para construção (pequeno engenheiro). Os brinquedos são 

usados coletivamente em sala, portanto serão devolvidos aqueles que estiverem em 

boas condições de uso e com nome e com nome. 

 01 Pacote de mini peças de EVA (tamanho aproximado 5cm x 5cm)  ex: animais e flores. 

 01 Caixa de camisa vazia e encapada ou decorada. 

 05 Plásticos transparentes tamanho ofício sem furo. 

 02 Pregadores de roupa (madeira). 

 01 Pasta de plástico tipo Brasil – para o envio do Para Casa e trabalhos (deverá ficar na mochila). 

 01 Tela para pintura tamanho 18X24 cm com nome.  

 01 Camisa grande COM NOME para proteção do uniforme nas aulas de artes. (não aceitaremos 

avental). 

 



O MATERIAL ARTÍSTICO SERÁ CONFERIDO POR PROFISSIONAIS DO COLÉGIO.  

TRAZER NOS DIAS   24 DE JANEIRO À 28 DE JANEIRO DE 2022 

 

 03 Caixas de massa de modelar a base de amido com 12 unidades (verificar uma marca de 

qualidade que permita facilidade no manuseio). 

 01 Pote de tinta guache - 250ml cor laranja. (Verificar a validade do produto) 

 02 Vidros de cola branca líquida 90g cada. (Verificar a validade do produto) 

 01 Pacote de papel Creative Max Neon, 75g/m2 formato A4. 

 01 Pacote com 50 palitos de churrasco roliços. 

 01 Folha de apergaminhado - tamanho A1. 

 01 Folha de papel de seda. 

 02 Envelopes pardos tamanho ofício. 

 04 Peças de EVA. (Lisa, estampada, atoalhada (branca) e um brilhante). 

 01 Pote de tinta fosca para artesanato 37ml. 

 02 Cartolinas decoradas. 

 01 Peça de fita de cetim nº05 com 10 metros. 

 02 Pacotes de papel A4 colorido (Escolher: Azul, Verde, Amarelo ou Bege). 

 50 Palitos de picolé cru. 

 01 Rolo para pintura 4cm. 

 01 Pacote de argila escolar branca - 1kg 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

 

 Sistema Mackenzie de Ensino - Educação Infantil - 5 Anos 

Local de Compra: Colégio Batista Getsêmani 

Os livros serão distribuídos semestralmente pelo Colégio 

 

 EDIFY- Projeto Bilíngue - 2º Período 

Local de Compra: Colégio Batista Getsêmani 

 

 Bíblia 

Uma Bíblia Sagrada (deixar sempre na mochila) 

 Dicionário  

Um exemplar de dicionário para ficar em casa. Consultas e trabalhos. 

 

 



LIVROS DE LITERATURA 

 

A leitura dos livros literários tem como objetivo despertar o prazer da leitura, desenvolver a 

interpretação e criatividade, enriquecer o vocabulário, auxiliar na produção escrita e oral. 

Ao longo de cada semestre serão desenvolvidos trabalhos pontuados na disciplina de Língua 

Portuguesa. Os títulos poderão ser adquiridos em sua totalidade ou por semestre. Os mesmos 

serão devolvidos ao estudante após o uso. 

Não poderá haver troca de editora, autores e livros. 

 

1º Semestre: 

 O Presente de aniversário - Ellen Pestili - Editora FTD 

 Dormir fora de casa- Ronaldo Simões Coelho - Editora: FTD 

 

2º Semestre: 

 Era uma vez um gato xadrez...- Bia Villela - Editora Moderna 

 Nascer sabendo - Ronaldo Simões Coelho - Editora FTD 

 


