
 

INSTITUTO NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR  

 

1º ANO/2022 

 

01 - Caderno (com pautas numeradas 1,2,3) de 60 folhas sem pauta para atividades em aula (capa flexível). 

01 - Caderno (com pautas numeradas 1,2,3) de 60 folhas com pauta para atividades em aula (capa flexível). 

01 - Caderno (com pautas numeradas 1,2,3) de 60 folhas sem pauta para atividades em casa (capa flexível). 

01 - Caderno (com pautas numeradas 1,2,3) de 60 folhas com pauta para atividades em casa (capa flexível). 

01 - Caderno (com pautas numeradas 1,2,3)  de 80 folhas sem pauta para Inglês/OPEE 

01 - Vidro de cola branca. 

01 - Lápis vermelho para traço. 

02 - Borrachas brancas. 

04 - Lápis preto nº 2 (com o nome da criança). 

01 - Apontador com reservatório. 

01 - Régua (30cm) (evitar régua de madeira, de metal e a de plástico flexível). 

01 - Pote de tinta guache 250ml na cor branca. 

01 - Pincel Chato nº14 (orelha de boi). 

01 - Tesoura sem ponta. (Sugestão: com nome gravado). 

01 - Estojo Escolar. Obs.: Se possível organizar todo o material em um único estojo. 

01 - Caixa de lápis de cor grande. 

01 - Caixa de giz de cera grande dentro de uma bolsa com fecho. Sugestão: reaproveite a bolsinha dos anos anteriores. 

01 - Jogo de canetinhas. 

01 - Pasta de plástico com elástico. 

03 - Pacotes de Lumi Paper. 

04 - Pacotes Chamequinho de 100 folhas (rosa, amarelo, verde e azul). 

01 - Pacote de Color Plus. 

03 - Revistinhas novas. (Sugestão: Turma da Mônica, Menino Maluquinho). 

01 - Pasta Canaleta. 

100 - Palitos de picolé dentro de uma bolsa com fecho. Sugestão: reaproveite a bolsinha dos anos anteriores. 

01 - Bloco A4 Papel Canson (encadernado). 

01 - Pacote de Papel Reciclado A4 com 100 folhas. 

01 - Pasta catálogo com 100 plásticos. 

01 - Material dourado (kit madeira) dentro de uma bolsa com fecho. Sugestão: reaproveite a bolsinha dos anos anteriores. 
 

OBS.: Os Livros de Literatura Infantil serão solicitados aos pais na reunião informativa. 

            NÃO É PERMITIDO O USO DE CADERNO DE ARAME E LAPISEIRA. 
 

NA LANCHEIRA 

01 - Garrafinha. 

01 - Toalhinha. 

01 - Guardanapo. 

 

PARA O DIA DA NATAÇÃO: 

01- Pente. 

01- Roupão. 

Uniforme da escola: touca, calção (meninos) maiô (meninas) com a logomarca do Colégio. 
 

Cadernos de brochurão são mais baratos e mais leves. 

Encape seus cadernos com capricho e criatividade. 

Colocar seu nome em todo o material escolar, inclusive nos materiais de natação, 

uniformes e lancheira. 
 

 

PROGRAMAÇÃO PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2022 
 

 

• As aulas terão início no dia 07/02, das 13h15min às 17h45min . 

• Reunião Informativa no dia 03/02 às 19h. 

Atenção para as dicas 


