
 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS 2022 - 1º ao 5º ANO – INTEGRAL COM IMERSÃO BILÍNGUE 
 
 

Material de aula que fica no Colégio: 
01 jogo de canetinha hidrocor lavável 12 cores  
01 caixa de lápis de cor 12 cores 
01 tesoura sem ponta 
01 caixa de giz de cera 12 cores  
01 tubo de cola líquida 90 g 

                      01 pacote de papel criativo colorido nas duas faces, tamanho A4, gramatura 80, com 8 cores, 32 folhas  
01 pote de massinha de modelar de 500gr 
01 estojo com lápis, borracha, apontador,  régua 
01 estojo de pintura aquarela (12 cores) (o mesmo utilizado do contraturno)  
01 caixa com 6 guaches pequenos 
01 revista passatempo 

01 caderno pequeno com 48 folhas  

01 pasta plástica com elástico, tamanho A4  

01 caixa de lenço de papel descartável  
01 pacote de lenço umedecido (espessura grossa) 
01 estojo ou nécessaire com (01 escova de cabelo ou pente, 01 escova de dentes com proteção apenas nas cerdas, 

01 tubo de creme dental, 01 fio dental)  
01 par de chinelos de borracha 

 01 toalha de rosto  
01 caixa plástica transparente com tampa (ref. 123 RET – 11litros – Plasvale)   

01 camiseta grande para usar nas oficinas de artes  
01 camiseta branca (tamanho do estudante) 
01 almofada 45 x 45 capa removível  
03 lixas d’agua preta 
02 canetas permanentes ponta média (cor preta) 
02 canetas de tecido (cor opcional) 

  
Uniforme para Natação opcional 

Natação: 01 toalha , 01 óculos de natação , 01 touca , 01 maiô (feminino), sunga ou 

calção (masculino) , 01 par - bóia de braço (fica no colégio) (resistente ao tamanho de cada 
criança) - somente para os alunos do 1º ao 3º ano 

 

Obs.: Para as aulas de natação o estudante deverá trazer o atestado médico declarando estar apto 
para a prática da atividade, caso contrário não poderá participar das aulas. 

 
Uniforme de uso diário: O uso do uniforme padrão completo e tênis é obrigatório e deve ser utilizado desde o 
primeiro dia de aula. 
As lojas autorizadas a comercializar os uniformes do Colégio Unesc são: 

- Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 281, sl 07, Centro – fone 3437-6707 

- Livraria Leila – Rua Cônego Aníbal Maria Di Francia, 1115, Pinheirinho – fone 3438-1926 
 

Obs.: - Os responsáveis poderão reaproveitar os materiais que tiverem em casa e não foram utilizados em 2021. 

- Todos os materiais com  deverão ser identificados com o nome do aluno. 

- No início do ano de 2022 encaminharemos a data da entrega dos materiais. 


