
                                             

Colégio Alternativo de Hortolândia 
Lista de Material Escolar – 2021 

Educação Infantil – Maternal I e II 
Uso pessoal: Materiais que deverão estar diariamente na mochila.  

Trazer no 1º dia de aula. 

01 Estojo com no mínimo 03 divisórias; 

01 Conjunto de caneta hidrográfica 12 cores; 

01 Apontador com depósito; 

01 Lápis preto;  

01 Borracha; 

01 Caixa de lápis de cor 12 cores; 

01 Caixa de giz de cera grosso; 

02 Caixas de lenço de papel; 

              Período de entrega 18/01 ao dia 22/01/2021, na secretaria do Colégio. 

Obs.: Lembramos que é possível reutilizar materiais do ano anterior. 

Fazer reposição sempre que necessário. 

Todos os materiais deverão estar identificados com o nome completo do aluno e o ano. 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

02 Tubos de cola branca grande; 

02 Colas bastão grande; 

01 Pincel chato nº 08; 

01 Tesoura ponta redonda; 

01 Caderno capa dura de 

desenho grande (96 folhas); 

01 Caixa de massa de modelar; 

01 Avental ou camiseta para 

pintura; 

01 livro de História, indicado para a faixa etária 

2/3 anos; 

100 Folhas A4 colorida; 

01 Pasta Ofício com grampo plástico (maternal II); 

02 folhas de papel crepom; 

01 EVA com gliter; 

02 Folhas de papel pardo; 

01 Folha de color set; 

01 Protetor plástico para crachá com prendedor 

01 Metro de TNT; 



 

Colégio Alternativo de Hortolândia 

Lista de Material Escolar –  2021 

Educação Infantil – Jardim I e II 

Uso pessoal: Materiais que deverão estar diariamente na mochila.  

Trazer no 1º dia de aula. 
 

 

 

 

 

 

Período de entrega 18/01 ao dia 22/01/2021, na secretaria do Colégio. 

01 Pincel chato nº 08;  

  01 Caderno capa dura de desenho grande 

 (96 folhas); 

01 Caderno capa dura grande (96 folhas); 

01 Caixa de massa de modelar; 

01 livro de História, para faixa etária  

4/5 anos; 

01 Avental ou camiseta para pintura; 

100 Folhas A4 brancas; 

01 Pasta Ofício com grampo plástico; 

01 Folha de cartolina; 

01 EVA; 

01 Folha de papel cartão; 

02 folhas de papel laminado; 

02 folhas de papel celofane; 

02 folhas de papel dobradura; 

01 protetor plástico para crachá com 

prendedor; 
Obs.: Lembramos que é possível reutilizar materiais do ano anterior. 

Fazer reposição sempre que necessário. 

Todos os materiais deverão estar identificados com o nome completo do aluno e o ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 Estojo com no mínimo 03 divisórias; 

01 Tubo de cola branca grande; 

02 Colas bastão grande; 

01 Conjunto de canetas hidrográficas –  

12 cores; 

01 Tesoura ponta redonda; 

01 Apontador com depósito; 

02 Lápis preto; 

01 Borracha grande; 

01 Caixa de lápis de cor –  

24 cores; 

01 Caixa de giz de cera grosso; 

02 Caixas de lenço de papel; 



 

Colégio Alternativo de Hortolândia 

Lista de Material Escolar –  2021 

Ensino Fundamental I - 1º ao 5º ano 
Uso pessoal: Materiais que deverão estar diariamente na mochila.  

Trazer no 1º dia de aula. 

01 Estojo com no mínimo 03 

divisórias; 

01 Tubo de cola branca grande; 

01 Colas bastão grande; 

01 Conjunto de caneta 

hidrográfica 12 cores; 

01 Tesoura ponta redonda; 

01 Pincel chato nº 08;  

02 Lápis preto; 

01 Borracha grande; 

01 Apontador com depósito; 

01 Caixa de lápis de cor - 24 cores; 

01 Caneta azul e 01 vermelha 

 (4º e 5º ano); 

01 Marca texto (4º e 5º ano); 

Período de entrega 18/01 ao dia 22/01/2021, na secretaria do Colégio. 

01 Régua de 30 cm; 

01 Caderno pequeno capa dura  

(96 folhas); 

01 Caderno capa dura de desenho 

grande (96 folhas); 

02 Cadernos grandes de capa dura  

(96 folhas, 1º ao 4º ano); 

01 caderno 10 matérias (5º ano); 

01 Pasta catálogo com 10 plásticos; 

01 Pasta c/ elástico fina; 

100 Folhas A4 brancas; 

01 Folha de papel laminado; 

01 EVA 

02 Folhas de cartolina; 

02 Folhas de papel crepom; 

01 Folha de papel dobradura 

01 Folha de papel camurça 

01 Protetor plástico para crachá com 

prendedor 

 

Livro Paradidático   
 

 

Obs.: Lembramos que é possível reutilizar materiais do ano anterior. 

Fazer reposição sempre que necessário. 

Todos os materiais deverão estar identificados com o nome completo do aluno e o ano. 
 

Obs.  O livro paradidático, será solicitado durante o ano letivo. 


