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Material Interdisciplinar 2020 
O responsável pode optar por trazer a lista abaixo, completa, ou pagar o valor do material no colégio até um dia 

antes do início das aulas. (Não trazer os materiais no 1º dia de aula) 

 

 
10 lápis pretos nº 2 

4 caixas de lápis de cor fino com 12 cores  

2 caixas de giz de cera grosso 

5 borrachas brancas 

3 colas líquidas brancas atóxicas (grandes) 

1 jogo de caneta hidrocor Piloto ponta grossa 

4 potes de tinta guache de 250g (vermelho, amarelo, 

marrom e rosa) 

1 caixa de tinta plasticor 

1 tinta de tecido  (amarelo) 

1 caneta para tecido 

4 potes de massa de modelar de 500g coloridas 

1 pacote de algodão bolinha colorido 

1 pincel nº 14 achatado 

1 pincel nº 8 

1 pacote de palito de sorvete natural 

1 pacote de churrasco 

1 pacote de lantejoula  

2 metros de TNT 

2 metros de tecido de algodão cru 

1 metro de feltro 

1 tela 20X30cm com nome  

1 tesoura sem ponta com nome  

2 latinhas (tipo de creme de leite) encapadas com 

nome  

1 pacote com 10 pratinhos de papelão, um pouco 

maior que o de aniversário e sem cor.  

1 avental para atividades com tinta com nome 

2 fitas crepe, sendo 1 larga e 1 fina 

1 durex fino 

1 durex colorido 

1 caneta permanente preta  

 

Papéis:  

200 folhas de sulfite colorido 

1 Papel laminado vermelho 

3 Papéis celofanes transparentes 

3 Papéis de seda (branco, amarelo e verde) 

6 Papéis crepons ( amarelo, verde, azul, vermelho, 

rosa e branco) 

6 Papéis color set (vermelho, amarelo, azul, verde, 

preto e marrom) 

4 Papéis cartão (azul, vermelho, amarelo, verde) 

3 Cartolinas brancas 

2 Papéis Kraft 

4 Folhas de E.V.A (amarelo, verde, azul e vermelho) 

4 E.V.A com brilho 

3 Papéis espelho (azul, amarelo e vermelho) 

20 saquinhos plásticos com furo 

1 bloco de papel canson A4  

1 bloco Criativo com 32 folhas Romitec 

1 bloco Eco cores textura visual 180g A4 

1 Kit Leoni 

2 caixas de lenço de papel 

 

 

 

Material Pedagógico 

2 cadernos pedagógicos com linhas verdes e de capa dura, com nome. 

2 cadernos quadriculados 1X1 com 50 folhas de capa dura (Meu primeiro caderno), com nome. 

Obs: Os cadernos não poderão ser espirais  

1 pasta de polionda amarela, fina, com nome 

1 jogo pedagógico para a faixa etária ( jogo da memória, dominó, percepção visual, quebra-cabeça), com nome.  

1 Gibi com nome 

 
 
Valor do material escolar interdisciplinar: R$ 583,00 
*Pode ser parcelado em até 4x no cartão, cheque ou boleto, a partir de Janeiro de 2020. 
 



 
 

Material Didático complementar - 2020 

Deve ser adquirido pelos responsáveis. 

 

 

LIVRO DE INGLÊS: BEBOP 3  STUDENT’S BOOK  

MACMILLAN - LORENA PEIMBERT  

MYRIAM MONTERRUBIO 

ISBN: 978023045313-5 
*Vendido através do site da Disal Distribuidora - https://www.disal.com.br 

 

 

 

Os livros de histórias infantis (paradidáticos) serão solicitados no início do ano e adquiridos pelos responsáveis 

após a reunião de apresentação.  

https://www.disal.com.br/

