
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021

EDUCAÇÃO INFANTIL - COM-VIVER - NÍVEL 2

Materiais para Atividades Multisensoriais e Artísticas:

TURNO REGULAR (TARDE)

Continua no verso da folha...

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

200 folhas de papel desenho A3 (duplo o�cio)  gramatura 120
01 folha de papel celofane
01 folha de papel cartaz
01 folha de papel laminado
03 folha de lixa grossa preta
01 folha de papel crepom
01 pacote de papel Color Set A4 - gramatura 120
01 pacote de folha A3 colorida - gramatura 120
01 pote de �nta guache/têmpera florescente - 250ml
01 pote de �nta guache/têmpera - 250ml (cores primárias)
03 caixas de massa de modelar com base de amido – 12 cores
01 durex colorido
01 marcador de quadro branco 
01 fita parda grossa
01 metro de papel contact 
01 jogo de cane�nha hidrocor, ponta grossa, com 12 cores
03 tubos de cola - 120gr
01 folha de E. V. A. liso - 40x60 
01 foto 3x4 da criança, 01 foto de corpo inteiro (10 x 15) e 01 foto da família
03 envelopes pardos  - A3 (duplo o�cio)
01 caixa de lápis de cor grosso/curto
01 caixa de giz pastel
01 caixa de giz de cera
01 pote de anilina líquida 
01 pacote de palito de picolé colorido
01 Pacote de balão colorido
01 cola colorida com gliter

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.

Cia da EscolaCia da Escola
Livraria e Papelaria

e-mail: cia@ciadaescola-rs.com.br
www.livrariaciadaescola.com.br (51) 3019.1900

(51) 98535.4430

Lista Virtual acesse o Site e App
Entregamos sua lista completa

- Telentrega
 -       

Site
Cia da Escola

OS MATERIAIS ABAIXO, SE EM BOM ESTADO, PODEM SER OS MESMOS UTILIZADOS NO ANO ANTERIOR.
01 pincel chato nº 18
01 rolinho de espuma para pintura – tamanho 5mm 
01 avental de pintura personalizado, com logo�po do colégio
01 pasta plás�ca com 4 abas e elás�co (duplo o�cio) 
01 pasta plás�ca com elás�co e nome, para a re�rada de livros da biblioteca
01 tesoura com ponta arredondada

BRINQUEDOS
01 meio de transporte (carrinho, avião, trem...). Se em bom estado, podem ser trazidos de casa.

MATERIAIS INDIVIDUAIS PARA A MOCHILA
01 lenço umedecido 
01 lenço de papel
01 garrafa de água
01 pote plás�co (transparente) com tampa e iden�ficado, para  guardar o material de uso individual 

*1 Livro de histórias (combinações com a professora na primeira reunião)  Material a combinar com a professora de classe:  
*1 Jogo pedagógico (combinações com a professora na primeira reunião).



MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS /MATERIAIS DE LARGO ALCANCE:
Solicitamos que esses materiais não sejam adquiridos (comprados) e sim reaproveitados. 
Caso não tenham em casa, conversem com a professora, na entrevista, para ver outra possibilidade.
Todos estes materiais devem vir devidamente higienizados e, após entregues, ainda ficarão em resguardo por alguns dias.

03  botões;
01  vaso plás�co de plantas usado, iremos reaproveitá-lo;
10  tampas variadas (leite, refri, achocolatado, sucos, sorvete, etc);
Papéis de embalagem �po presente - usado, cortado tamanho A4 ou em quadrados pequenos;
01  fita de tecido (�po mimosa ou larga, que sejam as que vêm em embalagem de presente);
Sobras de lã;
2 caixas de sapato com tampa limpas e vazias
02 caixas de ovos limpas e vazias
02 Caroços/sementes, secas ao sol ou no forno ( somente grandes como: pêssego, abacate, manga...) 
Caroço é um termo popular ligado, de maneira geral, à semente de um fruto, ou ao endocarpo lenhoso de algumas frutas, 
como pêssegos, amêndoas e ameixas. 
Cascas e galhos de árvores secas ( higienizados e caídos naturalmente da árvore)

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 2021” 
Av. Protásio Alves, 2493 - Fone: 3019-1900 / Fax: 3019-9099 - Nas dependências do Colégio Santa Inês.

www.livrariaciadaescola.com.br / e-mail:  cia@ciadaescola-rs.com.br / WhatsApp (51) 98535-4430
ØCERVO LIVRARIA & PAPELARIA
* Barão do Amazonas, 985 - Fone: 33391611

ØTOP SUL – (UNIFORMES)
Rua: Vicente da Fontoura, 2214 - Santa Cecília – Fone (51) 3333-3131/ 3019-2387 (TELENTREGA)
www.topsuluniformes.com.br / topsuluniformes@hotmail.com

Condições de Pagamento:
Descontos de ,  e  na Lista Programada 3 7 10%

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. Caçapava

R. GuararapesEstacionamento

Av. Protásio Alves
Av. Protásio Alves

Paróquia
São Sebastião

Cia da Escola

Centro

Bairro

Nº77

App 
Cia da Escola

Android
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