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COMPANHIA DO SABER        COMPANHIA DO SABER    

   Lista de material – Infantil I – 2019       Lista de material – Infantil I – 2019   

 

 

 

 01 tubo de cola líquida branca de 110g (sugerimos a marca “Tenaz”); 

 03 tubos de cola bastão 40g (sugerimos a marca “Pritt “); 

 01 peça de fita de cetim vermelho de 4 cm;  

 01 peça de fita de cetim vermelho de 2 cm; 

 01 livro de história com figuras grandes para 4 anos; 

 02 pincéis, n° 12 e n° 16; 

 02 gibis; 

 01 saboneteira vermelha; 

 01 jogo de caneta hidrográfica; 

 01 pote de tinta para artesanato (laranja); 

 01 camisetão para pintura ou avental plástico; 

 
02 caixas de massa de modelar Soft 12 cores (sugerimos a marca 
“Acrilex”); 

 01 caixa de tinta Tempora Guache Fantasia Metallic Acrilex; 

 01 caixa de giz de cera  Evolution Triangular; 

 01 tesoura sem ponta (sugerimos a marca “Mundial”); 

 04 lápis n° 2 triangular; 

 01 estojo de pano ou plástico com 2 divisórias; 

 01 caixa de lápis de cor de 12 cores; 

 01 pasta poliondas tamanho de 4 cm vermelha; 

 02 borrachas macias; 

 02 apontadores com depósito; 

 01 pacote de palito de churrasco; 

 01 pacote de palito de sorvete. 

  
 
 

Todo material deverá ser etiquetado com o nome do aluno. 

 
  

Será cobrada uma taxa anual de papelaria (EVA, dobradura, cartolina, papel cartão, 

color set, sulfite, celofane, papel crepom...). A taxa será cobrada através boleto 

enviado por e-mail, no valor de R$ 145,00 com vencimento para 22 de fevereiro de 

2019. 

 

Mantenha os telefones de contato e e-mail (s) sempre 

atualizados com o COLÉGIO COMPANHIA DO SABER 

A agenda escolar será entregue ao aluno no primeiro  

dia de aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Material de Higiene Pessoal 

 01 escova dental infantil com nome;  

 01 sabonete líquido; 

 01 creme dental;    

 01 caixa de lenço de papel; 

 1 Copo plástico com nome;  

 1 Toalha de mão com nome; 

  Guardanapo de pano com nome (para a lancheira); 

 1 pacote de lenço umedecido para higiene; 

 01 Squeeze (garrafa de água); 


