
Colégio Objetivo Júnior

I - Material de Classe  - 01 Pacote de palito de sorvete ponta arredondada colorida

 - 01 Caderno desenho grande 48 folhas  - 01 Rolo de fita crepe fina

 - 02 Cadernos brochura amarelo 96 folhas  - 01 Carretel de lastex

 - 01 caneta ponta 1.0 de tinta permanente preta  - 01 kit de molde / forma para massinha 

 - 01 Bloco Criativo  - 01 pacote de lantejoulas grandes

 - 05 Lápis grafite nº 2  - 05 Placas de EVA (1 marrom, 1 estampada, 1 verde e 2 com 

 - 01 tesoura ponta arredondada ( sugestão acrilex)  gliter)

 - 01 caixinha de palito de fósforo  - 02 folhas de papel de celofane (cores variadas)

 - 01 Apontador com depósito (Faber Castell - sugestão)  - 01 folha de papel dobradura verde e 01 marrom

 - 01 Estojo com 3 repartições (caneta, lápis de cor,  - 01 rolo de papel crepon verde e 01 marrom 

borracha, lápis e apontador)  - 01 folha de papel color set verde

 - 01 tesoura para cortar massinha  - 02 folhas de papel de seda (cores variadas)

 - 01 Caixa de lápis de cor 24 cores (não pode ser Jumbo)  - 01 saquinho de penas coloridas

 - 01 Caixa de  cera ECOGIZ de madeira (Faber Castel -  - 01 Jogo de caneta hidrográfica ponta grossa 12 cores 

sugestão) (Acrilex ou Faber castell-sugestão)

 - 01 Caixa de tinta plástica Bisnaga (Acrilex ou Abelinha -  - 01 revista velha para recorte

sugestão)  - 01 caixa de cola gliter

 - 02 Potes de massinha de modelar 500 gr  - 01 saquinho de olho móvel nº 10

 - 500 folhas de sulfite A4  75g/m²   - 01 Bloco colorido de filipinho 120g

 - 01 Tubos de cola branca 90g  - 01 adaptador para lápis 

 - 01 Pincel chato n°20  - 01 Cola Bastão (print)

 - 01 Pasta fina transparente personalizada amarela  - 02 borrachas brancas macias 

 - 03 Envelopes pardos, tamanho Ofício 31x41 personalizados  - 01 saquinho com botões médios

 - 01 Caixa para materiais com adesivo personalizada amarela

II -Manter na mochila:

II - Higiene Pessoal  - 01 Escova de dente (com nome)

 - 01 Necessaire para higiene pessoal  - 01 Toalha de rosto (pequena) com nome

 - 01 Sabonete líquido  - 01 Creme dental 

 - 02 Caixas de lenços de papel  - 01 garrafa para água (squaze)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

6. O uso do uniforme completo é OBRIGATÓRIO diariamente.  Consta de camiseta branca com logo do colégio, shorts, bermuda ou 

calça comprida com o logo do colégio, meia branca e tênis (cores do colégio: branco ou cinza ou azul ou preto). 

LISTA DE MATERIAIS 2022

Infantil II (Amarelo)

* Mandar junto com o lanche 1 toalha pequena 

diariamente

7.  Uniforme adquirido na Tend Tudo localizada na Av.Portugal, 897-Centro –Fone -3334-7575.

1. Repor material na medida em que for terminando (lápis, borracha, etc).

2. Reaproveitar o material do ano anterior que esteja em bom estado.

4. Material de artes é de uso comunitário

5. Todo material (incluindo os uniformes) deve ser identificado com o nome do aluno.

3. Trocar a escova dental no 2° semestre

* Importante colocar o nome em todos os objetos e materiais do aluno.

Obs: O material personalizado adquirir na: RF Papelaria Rua São Bento, 1369 – Centro Fone (16) 3336-8062 ou Na Livraria 

Tend Tudo Av.Portugal, 897 Centro – Fone -3334-7575 ou Bazar Sensação  R. Padre Duarte, 2219 Centro - 3336-7166.


