
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020

EDUCAÇÃO INFANTIL - COM-VIVER - NÍVEL 3

TURNO NORMAL (TARDE)

Materiais para Atividades Multisensoriais e Artísticas:

Continua no verso da folha...

100 folhas grandes de papel desenho A3 / gramatura 120 
100 folhas de papel desenho A4 / gramatura 120
01 folha de papel cartaz
01 folha de papel crepom
01 folha celofane
02 folhas de transparência
01 lixa – grossa de cor preta
02 pacotes de papel color set A4
01 bloco de folha A3 colorida gramatura 120
02 folhas de E. V. A. – tamanho 40x60 cor:
02 caixas de massa de modelar com 12 cores – 180gr
01 jogos de hidrocor (ponta grossa) com 12 cores
03 envelopes pardos A3
01 caixa de lápis de cor gigante com 12 cores
01 caixa de giz pastel
01 metro de papel contact
01 marcador de quadro branco
01 fita crepe parda grossa (Kraft)
01 pacote de lantejoulas
01 tubo de tinta nanquim (preto)
01 pote de anilina comestível
01 caneta permanente preta ou colorida
01 pote grande de tinta têmpera 250 ml
(   )vermelho (   )amarelo (   )azul (   )branco (   )preto
01 foto atual tamanho 3x4
04 tubos pequenos de cola
01 pacote de argila- ( a combinar com a professora durante o ano).
OS MATERIAIS ABAIXO, SE EM BOM ESTADO, PODEM SER OS UTILIZADOS NO ANO ANTERIOR.
01 pasta duplo ofício, com nome 
01 pasta com elástico, com nome 
01 rolo de espuma para pintura (5mm), com nome 
01 pincel chato para pintura nº 12,  com nome 
01 avental de pintura, manga longa, personalizado, com logotipo do colégio, com nome 
01 tesoura com ponta arredondada, com nome 
OS MATERIAIS ABAIXO, SE EM BOM ESTADO, PODEM SER OS QUE A CRIANÇA TIVER EM CASA
(   ) 01 boneca
(   ) 01 carrinho
(   ) fantasia menino/menina (pode ser usada, se em bom estado)
01 Pasta para Avaliação, a ser adquirida no Setor de Pessoal 
1 livro de histórias e 1 jogo pedagógico com lista específica na Cia da Escola

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
 -       

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



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 5 10 15%

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

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.
·03 bandejas de isopor - vazias, limpas e higienizadas;

·Até 5 potes diversos (iogurte, amaciante, shampoo, etc) – vazios, limpos, e higienizados;

·02 caixas de sapatos com tampa - vazias e limpas;  

·02  papeis de seda, limpos e em bom estado, que vem dentro da caixa de sapato;

·10 tampas variadas (leite, refri, achocolatado, sucos, sorvete, etc);

·Retalhos de tecidos;

·Papeis de embalagem tipo presente - usado, cortado tamanho A4 ou em quadrados pequenos;

·05 Cd's ou DvD's - usados;

·02 lâminas de Raio X; 

·05 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. 

·- Desodorante rolon - vazios, limpos, e higienizados ( até 5 se conseguir).

·Cascas e galhos secos de árvores ( higienizados e caídos naturalmente da árvore)

·-  1 pedaço de carvão ( vegetal) de churrasco;

·- Conta gotas ( até 5 se conseguir)

·02 Caixas de pizza – vazias e limpas com as laterais cortadas.

* No site da escola, tem um tutorial sobre os materiais não estruturados.
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