
                                                                                                  
 

 LISTA DE MATERIAL – 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material Individual 
 
 

 

MATERIAL DE USO DIÁRIO 
Deverá ser trazido todos os dias e identificado com o nome da            
criança: 
● 1 merendeira, contendo 1 copo ou squeeze para água, 1 pote           

(plástico ou silicone) para os alimentos e 1 guardanapo de pano.  
● 1 mochila contendo: 1 muda de roupa (short, blusa, calcinha ou           

cueca), 1 toalha de banho (pode ser colocada somente no dia da            
aula de Educação Física na piscina) e a agenda do colégio (que            
será entregue na primeira semana de aula). 

Entregar à professora em data a ser comunicada no final de           
janeiro: 

● 1 borracha macia. 
● 1 tesoura sem ponta. 
● 1 bloco de desenho papel A3 espiralados na margem esquerda, no           

formato paisagem, com 50 folhas. 
● 1 pasta catálogo com 30 plásticos, tamanho A3. 
● 1 avental padrão com a logo do Sagrado e com o nome da criança. 
● 2 blocos criativo color 120 g com 32 folhas.  
● 2 pacotes de lenços umedecidos. 
● 1 pacote de lumini paper 90g, com 50 folhas. 
● 1 lápis de escrita jumbo. 
● 1 fone de ouvido com arco e ajustável. 
● 1 caixa de lápis de cor jumbo (12 cores). 
● 2 canetas pretas, de ponta porosa de 20 mm. 
● 1 pote de massinha – 500 g. 
● 2 tubos de cola branca  –  110 g. 
● 1 pacote de palito de picolé tradicional. 
● 1 pacote de palito de picolé colorido com 50 unidades. 
● 1 bloco de papel A3 60k branco. 
● 0,5 metro de tecido americano cru. 

 
Livros 

 
Os livros de literatura irão compor a biblioteca de classe, serão pedidos            
no primeiro dia de aula e devolvidos no final do ano letivo de 2021.              
Como serão manuseados por todas as crianças da turma durante o ano,            
podem ocorrer desgastes.  

Livros de Inglês 

 

 
PUCHTA, Herbert; GERNGROSS, Günter; LEWIS-JONES, Peter.      
Super safari: Pupil’s book 1. British English - Reino Unido:          
Cambridge University Press, 2015. 98 p. ISBN: 9781107476677. 

 
PUCHTA, Herbert; GERNGROSS, Günter; LEWIS-JONES, Peter.      
Super safari: Activity book 1. British English - Reino Unido:          
Cambridge University Press, 2015. 96 p. ISBN: 9781107476691. 
 



 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

1) Todo material escolar deverá ser marcado com o nome do(a) aluno(a). 
2) O Colégio informará com antecedência a necessidade de reposição dos itens de higiene. 
3) A data de entrega dos materiais será comunicada no final do mês de janeiro, por e-mail, bem como                   
a data e horário da primeira reunião de pais. 
4) Início das aulas: 3 de fevereiro de 2021. 
 

UNIFORME 
 

● Blusa branca, calça e bermuda em tactel azul marinho e agasalhos com logomarca; short- saia,               
conforme modelo adotado pelo Colégio; 

● Tênis e meia; 
● Educação Física: maiô/sunga e touca, short e camiseta azul, padronizados com logomarca do             

Colégio. 
● O uniforme diário e o uniforme de Educação Física devem ser completos. O uso é obrigatório. Foto                 

dos uniformes no site do Colégio: www.cscjbh.com.br. 
 

 

Material de Artes 
 

● 1 pacote de papel mágico com 5 folhas A4. 
● 1 bloco criativo color, folhas coloridas A3 - formato 297mm X 420            

mm. 
● 1 aquarela (12 cores). 
● 2 canetas cor preta, de pontas porosas hidrográficas 20 mm. 
● 1 caixa de lápis de cor triangular grosso (12 cores). 
● 1 apontador grosso para lápis de cor com depósito. 
● 1 bloco criativo color A4, 120g com 32 folhas. 
● 1 bloco de papel A3 (60kg branco) espiralados na margem esquerda,           

no formato paisagem. 
● 1 bloco de papel A3 (60 kg branco) sem espiralar. 
● 1 caixa de giz de cera jumbo. 
● 1 caixa de caneta hidrocor jumbo. 
● 50 palitos de picolé coloridos. 
● 1 caixa de cola colorida (6 cores). 

http://www.cscjbh.com.br/

