
 

LISTA DE MATERIAIS - PERÍODO INTEGRAL – 2022 

 

 

Srs. Pais/responsáveis: o material que permanece na sala de aula deve ser entregue no dia 04 de fevereiro 
de  2022, das 13h30min às 17h35min no Colégio Unidavi, sala 102.  

 

Material para uso individual e diário – deixar na mochila: 

1 frasqueira para guardar os materiais de higiene pessoal, contendo:  

1 escova de denteS 

1 creme dental  

1 protetor solar 

1 toalha de rosto 

             1 garrafinha para água 

1 penal contendo: 

1 apontador simples  

1 tubo tenaz - cola líquida 90g 

1 tubo de cola bastão grossa 

1 caixa de lápis de cor 12 cores - Faber Castell/pilot 

2 lápis de escrever nº 2 apontados 

1 borracha branca e macia 

1 tesoura sem ponta 

1 caixa de canetinhas 

 

 

 

Material utilizado pelos estudantes em atividades pedagógicas (fica no Colégio): 

            1 jogo de mesa (uno/dominó/tabuleiro/Resta 1) 

            1 pacote de 100 folhas brancas A4  

            1 bloco de papel Canson A4 colorido (folha fina) – Tili Paper 

            1 bloco de papel Canson A4 branco (folha grossa) 

            1 bloco de papel Canson A3 branco (folha grossa) 

            1 bloco de papel Canson A3 colorido (folha fina)  

            1 rolo de fita adesiva colorida  



            2 potes de tinta guache nas cores de sua preferência 

            3 colas glitter nas cores de sua preferência 

            1 caixa de cola colorida com 6 unidades 

            1 caixa de giz de cera 

            2 folhas de EVA nas cores de sua preferência 

            2 folhas papel cartão nas cores de sua preferência 

            2 folhas de papel duplex nas cores de sua preferência 

            1 rolo de espuma pequeno para pintura  

            1 pincel redondo nº 6 

            1 pincel chato nº 14 

            2 caixas de massinha de modelar macia e 1 pote plástico com tampa para guardá-la 

           1 pastinha catálogo com 100 folhas plásticas grossas - para Portfólio  

 

OBS: OS MATERIAIS DA LISTA DEVERÃO SER ENTREGUES COM NOME, SEPARADAMENTE DA LISTA DE 

MATERIAIS DO ENSINO REGULAR. 


