RELAÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA 2022
2ª. FASE – USO INDIVIDUAL
*Todos os materiais devem ser identificados e entregues na escola, de 17 a 21/01/22.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------★ 02 Colas, líquidas, brancas 110gr (sugestão Tenaz);
★ 03 Colas tipo bastão, 40g (sugestão Pritt);
★ 01 Pasta FINA de plástico, cor – azul, com elástico, para ser mantida na mochila e fazer
o transporte da tarefa de casa;
★ 01 Pasta tipo Polionda grossa (335x245x55mm);
★ 01 Tesoura pequena, sem ponta;
★ 01 Estojo com 2 compartimentos, de zíper contendo:
- 2 lápis preto de escrever, tradicional - triangular e NÃO JUMBO;
- 02 caixas de lápis de cor - triangular, que não seja tipo jumbo (uma permanecerá
no estojo e a outra em classe, para reposição);
- 01 apontador com depósito para lápis triangular e 01 borracha) – sugestão Faber
Castell
CADA LÁPIS DEVE SER IDENTIFICADO, INDIVIDUALMENTE (caso haja
necessidade durante o ano, pediremos reposição trimestral). VALE manter estojo
com material gráfico, simples, também em casa, para feitio das tarefas enviadas;
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01 Camiseta, tamanho G (adulto) usada (para aula de artes);
01 pacote de Algodão Branco - bolinha;
01 Trincha (pincel), Tigre, nº. 815-16;
01 Kit Tinta guache escolar com 6 cores(sugestão Acrilex ou Maripel);
01 Kit Cola colorida com 06 cores;
03 Caixas de lenço de papel;
01 Jogo de canetinha hidrográfica, JUMBO, 12 cores (dentro de um estojo individual);
20 unidades - Pratinho de papelão branco nº: 07 ou 26cm;
10 Sacos plásticos transparentes, ofício, 4 furos;
01 Rolo barbante pequeno – grosso 12 fios (qualquer cor);
01 Caixa giz de cera, curto, 12 cores, triangular, 45gr. – (sugestão Acrilex);
02 Pacotes de bexigas verdes e 02 pacotes de bexigas pretas;
01 Recipiente tipo de maionese, plástico, com tampa, para armazenamento do giz de
cera;
02 Livros de histórias infantis, de plástico ou de capa dura, ilustrados e adequados à
faixa etária;
03 Revistas velhas, para recorte;
01 Pote de massinha de modelar, base amido, SOFT - Uti Gutti, 5OOgr (sugestão
Acrilex);
01 Caixa de cola colorida com 6 unidades (sugestão Acrilex);
02 Rolos de lã vermelha, grossa;
Suporte plástico transparente, para crachá, com cordão longo para pendurar no pescoço
(este crachá será usado, em excursões no decorrer do ano e deverá permanecer no
colégio);
Alfabeto Móvel (Jogo ABC, com 72 peças de madeira) ou Pote de Letras Escolar (156
peças de plástico, coloridas).

Obs: ALFABETO MÓVEL = Não será aceito feito de papel ou papelão (material frágil), pois,
será manuseado constantemente. SALIENTAMOS QUE TODAS AS PEÇAS DEVERÃO
SER MARCADAS, NA LATERAL, COM AS INICIAIS DA CRIANÇA.

MATERIAL DE HIGIENE E USO PESSOAL
(permanecer na mochila, identificados, diariamente)
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LENÇO UMEDECIDO(para higienização – poderá permanecer na escola);
Fraldas (caso a criança use);
Pente ou escova de cabelo;
Garrafa d’água - evitar acrílico (deverá ser mantido dentro na lancheira – diariamente, ou, na
lateral da mochila);
Escova de dente (com porta escova) + toalha de mão (a ser trocada pela família, para
higienização, diariamente) + creme dental infantil = dentro de uma bolsinha/ necessaire;
Uma muda de roupa completa(inverno/verão), incluindo traje íntimo;
Toalha de borracha, para forrar a mesa na hora do lanche (tipo jogo americano), flexível e
fácil de dobrar, que deverá permanecer na lancheira do aluno, sendo higienizada pela família
diariamente;
Sacos plásticos, para colocar roupa usada/ suja;
Mamadeira, leite, achocolatado com explicações na agenda, do modo de preparo (se, for
hábito da criança o consumo);

★
03 máscaras acondicionadas em saquinho limpo (repor diariamente) + 1 saquinho para
acondicionar máscaras sujas (retirar para limpeza, diariamente);
★
01 frasco pequeno com álcool em gel (atentar-se à reposição).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
A TAXA DE IMPRESSÃO ANUAL compreende materiais utilizados durante o ano, tais como:
atividades e circulares xerocopiadas, sulfite branco, colorido, além de alguns itens de papelaria,
culinária e agenda escolar.
A TAXA DE IMPRESSÃO deverá ser paga juntamente com a matrícula/2022, conforme tabela
abaixo:
MINI MATERNAL

R$ 142,00 - (parcelado em até 5x)

MATERNAL, 1ª. e 2ª. FASE

R$ 163,00 - (parcelado em até 5x)

1º. - Fiquem atentos, acompanhem a agenda diariamente e as redes sociais (@colegiosavioli).
– Não enviem MATERIAIS sem a solicitação. Identificar tudo com nome e turma. Alguns itens da
lista se, em bom estado, são devolvidos no final do ano.
2º. - Não nos responsabilizamos por perdas de objetos, materiais ou roupas. Marque tudo com o
nome da criança; para roupas, faça a identificação no interior de cada peça com caneta Acrilex
para tecido. O USO DO UNIFORME, DIARIAMENTE, É OBRIGATÓRIO, ASSIM COMO TÊNIS
COM SOLADO ANTI-DERRAPANTE.
3º. - Medicamentos deverão ser entregues à professora com as respectivas orientações por
escrito, na agenda. PROCURAR ENVIAR JUNTO, A RECOMENDAÇÃO MÉDICA.
4º. - No decorrer do ano serão pedidos materiais específicos para o desenvolvimento de Projetos
da Turma.
INÍCIO DAS AULAS - 26/01/2022 - SEJAM

TODOS BEM VINDOS! - EQUIPE PEDAGÓGICA

