
MATERIAIS PARA ATIVIDADES 

MULTISENSORIAIS E ARTÍSTICAS

MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DO ÁLBUM DE ACOMPANHAMENTO DAS 
APRENDIZAGENS DOS BEBÊS
4 fitas dupla face 12mmx30m Ref. 740 
1 fita adesiva transparente larga (45mm x 40m)
3 fitas adesivas parda larga (45mm x 30m) (sem brilho)
1 fita de cetim dupla face (10mx38mm-cores fortes) 
1 fita de cetim dupla face (10mx0,7mm-cores fortes) 
3 pacotes de papel criativo A4 (210mmx297mm)
4 Botões grandes

MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS
Solicitamos que esses materiais não sejam adquiridos e sim reaproveitados. Caso não 
tenham em casa, conversem com a professora na entrevista para ver outra possibilidade.
Retalhos de tecidos
Papeis de embalagem, tipo presente - usado cortado tamanho A4 
ou em quadrados pequenos
1 par de sapatos de adulto usados ( limpos e higienizados)
Latas e potes de diferentes tamanhos (limpas e higienizadas)
Pom Pom feito com restos de lãs
1 Pedra de carvão
1 caixa de sapato (com tampa)
Desodorantes roll on (vazios, limpos e higienizados)
Cds usados
2 caixas de pizza (com laterais cortadas, desde que em bom estado 
para uso em atividades artísticas)
2 potes de sorvetes com tampa
1 panela em bom estado que não seja mais utilizada pela família. (qualquer tamanho) 
No site da escola, a partir de janeiro terá um tutorial sobre os materiais não estrututrados.

Cia da EscolaCia da Escola
Livraria e Papelaria

e-mail: cia@livrariaciadaescola.com.br

www.livrariaciadaescola.com.br

Av. Protásio Alves, 2493 - Petrópolis - Porto Alegre - RS - ( Ao lado do Colégio Santa Inês)

Condições especiais para compras antecipadas fique atento aos descontos a prazo e à vista.

Fones - (51) 3019.1900
(51) 9.8535.4430

Lista Virtual acesse o Site
Entregamos sua lista completa

Compre a lista programada e ganhe descontos 
especiais, você escolhe dia da entrega.

- Telentrega
 -       

Material a combinar com a professora de classe*:
1 livro de histórias, 1 brinquedo e Álbum de avaliação.

Durante os projetos, a professora combinará outros materiais, caso necessite.

Colégio Santa Inês
Av.  Protásio alves, 2493 - 90410-002 - Porto Alegre - RS
Fone/fax (051) 3331-9111    http://www.santainesrs.com.br

csines@santainesrs.com.br

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020

CLASSE BEBÊ

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL

1 mamadeira (para leite) e 2 copinhos com adaptador 

1 nécessaire grande para guardar mamadeira e copos (estes 

materiais permanecerão na mochila/bolsa para higienização 

em casa)

Pente ou escova de cabelos identificados com nome

Toalha de mão e banho identificados com nome

1 lençol, fronha e travesseiro identificados com nome

1 babeiro de plástico e roupa para pintura (camiseta grande)

1 foto do bebê (3x4)

1 foto do bebê com a família (10x15)

1 foto do bebê de corpo inteiro (10x15)

1 Caderno de Anotações Diárias (Cia da Escola)

1 pacote de fraldas descartáveis (reposto conforme o uso)

1 creme ou pomada para assaduras (reposto conforme o uso)

1 pote de lenços umedecidos (reposto conforme o uso)

1 folha de papel camurça (cores primárias)
1 papel cartaz branco
1 folha de papel ondulado (qualquer cor)
4 folhas de papel celofane
2 folhas de papel seda (cores primárias)
3 metros de plás�co bolha
1 folha de papel crepom (cores primárias)
5 Penas (pequenas, qualquer cor)
2 metros de feltro (qualquer cor)
2 metros de TNT (cores primárias)

1 caixa de cola colorida
1 lixa grossa
1 caneta de retroprojetor preta
1 pote grande de �nta guache (500 ml – cores primárias)
1 caixa de GIZÃO de cera (com 6 unidades)

Revistas velhas com gravuras grandes
(podem ser enviadas durante o ano)
2 potes de bolha de sabão
1 lanterna pequena com pilhas e com nome 
(para brincadeiras individuais de es�mulação, 
fazendo luz e sombras)
4 metros de papel adesivo transparente (�po Contact)

01 saco de balão (n°09)



Este material poderá ser encontrado nos endereços a seguir ou em outras livrarias.

 - ØCIA. DA ESCOLA Livraria e Papelaria “A Sua Livraria para o volta às aulas 2020” 
Av. Protásio Alves, 2493 - Fone: 3019-1900 / Fax: 3019-9099 - Nas dependências do Colégio Santa Inês.

www.livrariaciadaescola.com.br / e-mail:  cia@livrariaciadaescola.com.br / WhatsApp (51) 9.8535-4430
ØCERVO LIVRARIA & PAPELARIA
* Barão do Amazonas, 985 - Fone: 33391611
* Bourbon Country - Fone: 30243333
ØLIVRARIA BARONESA
Rua: Baronesa do Gravataí, 72     Bairro: Cidade Baixa – Porto Alegre    Fone: (51) 3226-6839
Email:       Horário de atendimento: 8h às 18hvendas.baronesa@gmail.com
ØTOP SUL – (UNIFORMES)
Rua: Vicente da Fontoura, 2214 - Santa Cecília – Fone (51) 3333-3131/ 3019-2387 (TELENTREGA)
www.topsuluniformes.com.br / topsuluniformes@hotmail.com
ØTULLA COM. DO VEST. LTDA - (UNIFORMES)
Av. Protásio Alves, 2490 (em frente ao Colégio) Fone 3331-0864     
Pagamento parcelado com cheque ou cartão de crédito ou Banricompras.

Condições de Pagamento:

Descontos de ,  e  na Lista Programada 10 15 20%

Cartões de Crédito x sem juros3
Cheque em até x sem juros ( parcela mínima de R$ 50,00 conf negociação)5
Parcelamentos:

Envie seu orçamento e veja qual melhor
opção de pagamento para você.

Obs: Descontos válidos para compras antecipadas, após o término do período consultar condições.

(51) 9.8535-4430

Estacionamento POA - Rua Barão do Amazonas, 77 
Ao lado do Colégio Santa Inês
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Av. Protásio Alves
Av. Protásio Alves
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