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LISTA DE MATERIAIS PARA 2022 - 1º ANO E.F.I (6 anos) 
 

Início das aulas dia 24/01/2022 (segunda-feira). 
 
Materiais que deverão ser entregues para professora no dia 21/01/2022 - 6ªfeira das 8h às 9h 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1 Caderno Sketchbook espiral capa plástica A4 Academie Sense 150g 50 folhas marca Tilibra (colocar o 

nome). Somente essa marca é comercializada. * Favor não comprar outro caderno (personagens), 
pois a medida é diferente e influência na execução das atividades. 

3 Pastas grampo trilho tamanho ofício papelão azul/amarela/vermelha – 1 plástico grosso (cada       
pasta), para armazenar as lições de casa de cada trimestre.                           

2 Pastas plásticas transparente cristal – fina – com aba de elástico – tamanho ofício, para lição de casa e 
biblioteca 

1 Pasta plástica amarela – fina – com aba de elástico – tamanho ofício - para aula de inglês (deverá ser 
etiquetada com nome do aluno) 

1 Revista para recorte 
1 Pasta polionda nº 1 ofício – 2 cm                                                                       
1 Caderno 187 mm X 245mm Linguagem 40 folhas – Tilibra (70g/m²) qualquer cor. 
1 Pacote de cada cor de lantejoulas médias nas cores, azul, dourado, verde e vermelho 
5 Sacos plásticos pequenos (15cmx20cm) (para o aluno guardar a cola no estojo e evitar danos nos 

materiais quando a cola vazar) 
1 Pacote de pano multiuso (o aluno recebe constantemente um pedaço de pano multiuso para limpar 

os excessos de cola das atividades) 
2 Jogos de capas para encadernar – 2 transparentes e 2 azuis 
1 Espirais de 9mm 
1 Caixa de guache 12 cores 
1 Estojo de aquarela 12 cores 
1 Pincel chato 815 nº 6 
1 Caixa de massinha de amido – 12 cores 
1 Bloco de folhas 110gr A4 235x325mm com cores sortidas e estampadas – Novaprint – Romitec 
100      Folhas de papel sulfite A4 120g                                  
 
Para os alunos novos: 01 pasta de trilho azul marinho com 5 sacos plásticos grossos (015) tamanho ofício. 
 
Serão vendidos no início do ano letivo, no Colégio Dom Barreto, os cadernos de Alfabetização e de 
Matemática elaborados de acordo com a proposta metodológica Montessoriana. 
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Livro de Inglês: – Kids Web 1 – Editora: 
Richmond | 3ª edição ISBN: 9788516119492 
 

 
 
 
Livros paradidáticos: Projeto: “Abra um livro, abra o mundo”, onde os alunos irão desenvolver atividades 
interdisciplinares durante os semestres. 
 

 
 
Livro paradidático: Meu coração é um 
zoológico – Michael Hall (tradução Marília 
Garcia) – Editora Paz e Terra 
 

 
 
 
Livro paradidático: Por um mundo mais 
bacana – Lúcia Reis – Editora FTD 

 
 
Para sala de Arte 
 
1 Tela painel 15 cm X 20 cm x 3 cm – Chassis Duplo (colocar nome completo) 
1 Tesoura escolar - Staedtler - Maped – Tilibra com alças largas para posicionamento das mãos 
20 Sacos plásticos tamanho ofício sem furo – espessura 0,15 
50 Folhas de sulfite A4 120g                                  
1 Revista para recorte                                                
 
Observações 
 
Os materiais de Artes deverão vir em uma sacola à parte, a qual deverá estar identificada com nome 
completo e série do aluno e entregue na primeira semana de aula para conferência junto às crianças na aula 
de Arte. 
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Materiais que poderão ser entregues pela papelaria 
 
Os pais ou responsáveis que desejarem poderão pedir às papelarias que encaminhem os materiais para o 
colégio. Os pais encaminharão somente o comprovante de compra para a professora. 
 
4 Envelopes tamanho ofício brancos (27cm x 37cm ) 
300 Folhas de papel sulfite A4 – Report ou Chamex  
 
COLOCAR EM ENVELOPE (80 cm x 56 cm) DE PAPEL MANILHA (não dobrar ou enrolar) 
 
1 Folhas de papel color set azul claro 
3 Folhas de papel cartão azul escuro 
2 Folhas de EVA verde escuro - 40cm x 60 cm 
1 Rolo de papel crepom azul claro                                                                                                                                                  
3 Folhas de dobradura azul escuro    

                                                                                                                                       
O aluno deverá trazer no 1º dia de aula: 24/01/2022 – 2 ª feira (dentro de uma bolsa escolar simples (de 
preferência sem rodinhas) 
Marcar o nome da criança em cada unidade da caixa de lápis de cor e canetinhas, lápis grafites, lápis 
avulsos. 
 
1 Jogo com 12 canetas hidrocor – marca F. Castell - Acrilex                                                        
1 Cola Tenaz 100g ou tipo lápis – branca (deverá ser reposta quando acabar) 
1 Caixa de lápis com 24 cores – marca Staedtler (essa marca vem a cor ocre de acordo com os materiais 

Montessorianos)      
2 Estojos com duas partes, com zíper, contendo:                                                                               
1 Apontador com depósito – simples           
1 Borracha azul e vermelha 
1 Borracha branca com capa vermelha, preferencialmente da Faber Castel (essa não borra o caderno na 

hora de apagar) 
 Lápis avulsos – 3 na cor laranja, 3 na cor azul escura e 2 na cor vermelha 
5 Lápis grafites 2 B – marca F. Castell - Staedtler- Tilibra                                                               
1 Tesoura com ponta redonda – marca Mundial – Tilibra – Staedtler (nome e sobrenome)    
1 Lancheira e guardanapo de pano c/ nome bordado 
             Material dourado em madeira 111 peças  
 
Atendendo a legislação vigente, as marcas indicadas são somente sugestões. Alertamos que marcas de 
qualidade inferior se deterioram no decorrer do ano, tornando-se inutilizáveis. 
 
Observações 
 
- A tesoura poderá ser reaproveitada do ano anterior, desde que esteja em boa condição. 
- Não será permitido o uso de lapiseira, estojo de lata e corretivo líquido. 
- A responsabilidade pela elaboração desta lista é da equipe de Professores, Orientação Educacional e 
Pedagógica. 
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Papelarias e Livrarias onde constam nossas listas de materiais 2022 

 
Papelaria Colegial  
Av. Imigrantes, 228 - Centro - Valinhos  
Fone: 3871- 4787  
E-mail: valinhoscolegial@terra.com.br 
 
Papelaria Castelo  
R. Oliveira Cardoso, 346 - Castelo  
Fone: 3284-2323 
E-mail: vendas@papelariacastelo.com.br 

 
Ceredinha’s Papelaria 
Av. Dr. Abelardo Pompéu do Amaral, 263 - Vl Industrial  

Fones: 3272-0186 / 99290-6366  
E-mail: ceredinhas@yahoo.com.br 
 
Comercial Estrela 
Rua Doutor Costa Aguiar, 140 - Centro  

Fones: 3231-7988/ 97131-7988  
E-mail: listas@comercialestrela.com.br 
 

Papelaria Judá  
Av. Baden Powell, 371 – Jd Nova Europa  
Fone: 3324-5630   
E-mail: contato@papelariajuda.com  

 
Popi Papelaria e Presentes 
Av. Monte Castelo, 76 – Jd Proença  

Fones:  3367-3938 / 98996-5828  
E-mail: contato@popipapelaria.com.br 
 
SUPRI-CAMP Informática e Papelaria 
Rua Erasmo Braga, 133 - Jd. Chapadão  
Fone: 3308-1977 
E-mail: supricamp@supricamp.com.br  
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