
 

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR 2022 
1º PERÍODO – EDUCAÇÃO INFANTIL (4 ANOS) 
Início do ano letivo: 01 de fevereiro de 2022 

 

Confecções Nave – Ouro Branco-MG. Tel.: (31) 3742-1995 / (31) 97310-5293. 

 

 

 

 

 

 
 Livro didático – Explorar e Descobrir 
 01 caderno brochurão sem pauta (60 folhas – encapado de amarelo) 
 01 pasta 6 cm de largura, com alça, na cor amarela (sem desenhos) 
 03 pastas de arquivo com grampo e com 10 plásticos em cada (amarela, vermelha e azul) 
 01 mochila pequena com troca de uniforme, roupa íntima com nome 
 01 cx de camisa encapada de amarelo 
 01 avental de plástico 
 12 envelopes pardos grandes 
 01 tesoura sem ponta Tramontina (com o nome gravado) 
 02 caixas de lápis de cor triangular grosso com 12 cores e um estojo de tecido 
 02 caixas de gizão de cera 
 04 lápis de escrever triangular grosso 
 01 borracha macia (grande) 
 01 apontador com depósito de lixo para lápis triangular   
 02 refis de cola quente finos 
 02 colas bastão 
 02 tubos de cola colorida 
 02 colas gliter (dourada e outra a escolha) 
 01 tubo de cola branca 
 02 jogos de pincéis hidrocor (12 cores) – grosso 
 01 pincel nº 16 
 01 pote de tinta guache 250ml (amarela) 
 01 tinta para tecido 
 04 potes de super massa 150g (cores variadas) 
 01 fantoche (bichinho) 
 01 rolo de durex colorido 
 01 rolo de durex largo 
 01 rolo de fita dupla face 
 01 quebra cabeça apropriado para a idade 
 01 caderno de desenho 
 02 folhas de E.V.A com brilho (verde e rosa) 
 02 folhas de E.V.A (laranja e estampado) 
 01 pacote de colorset tamanho A4 amarelo 
 500 folhas de papel A4 
 04 livrinhos de história - idade de 03 e 04 anos (escrita caixa alta ou letra de imprensa maiúscula) 
 01 pacote de pratinhos de papelão 
 01 pacote de olhinhos móveis 
 01 pacote de dinheirinho falso 
 01 pacote de lantejoulas grandes 
 01 pacote de lantejoulas pequenas 

 
ATENÇÃO: 
 

 O material deve ser etiquetado com o nome e a série do aluno e o caderno encapado. 
 Entregar o material no primeiro dia de aula. 
 O Sistema Ari de Sá (SAS) é de utilização obrigatória e deve ser adquirido anual e individualmente, uma vez que o acesso aos 

recursos da plataforma (livros eletrônicos, videoaulas, transmissão de aula ao vivo, atividades, listas de exercícios e diferentes 
instrumentos de avaliação) se dará por meio da chave de acesso recebida com a compra do material. 

 
 

AQUISIÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS (SAS – SISTEMA ARI DE SÁ) 
 

Rua Padre Jacinto, 109 – Matriz – (atrás do Colégio Piedade). Tel.: 9814-8568. 
 

AQUISIÇÃO DO UNIFORME: 
 

Eu e Nice – Rua Benedito Quintino, 391 – Centro. Tel.: (31) 3731-5494. 

Rosângela e Renato – Ouro Preto-MG. Tel.: (31) 3551-7646 e 98881-7646. 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE 
Praça Dom Silvério, 28 – Matriz 
Congonhas/MG – CEP 36410-141 
(31) 3731-1441 / 3731-3044 / 3731-2908 
 colegionsp.com.br 


