
LISTA DE MATERIAIS 2022 - BRASÍLIA DE MINAS 

1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

Observação: Todo material tanto individual como pedagógico deve ser identificado com o nome 

completo da criança. O material pedagógico deverá ser entregue no Colégio Sólido após a primeira 

semana de aula presencial. 

 

1. UMA MOCHILA CONTENDO 

(TRAZER TODO DIA): 

 

01 caderno grande de desenho (Artes) 

01 caderno grande de caligrafia 

04 cadernos grandes de 100 folhas 

(Português, Matemática, História/Geografia e 

Ciências) 

05 cadernos grandes de 48 folhas (Inglês, 

Redação, Biblioteca Móvel e Tarefa e Formação 

Humana) 

01 estojo simples, contendo 01 tesoura sem 

ponta, 01 caixa de lápis de cor com 12 cores, 02 

borrachas, 

04 lápis (n° 02), 01 apontador, 01 cola pequena 

01 régua 30 cm (manter na mochila) 

01 cola pequena 

 

OBSERVAÇÃO:  

Os livros literários serão divulgados a cada 

trimestre. 

 

UNIFORME (USO DIÁRIO): 

Calça, short saia ou bermuda - modelo próprio 

com a logomarca do colégio. 

Camiseta própria com a logomarca do colégio. 

Tênis ou sandália fechada. 

2. MATERIAL PEDAGÓGICO: 

 

01 pacote de papel criativo A4 

01 pacotes de folha Chamex Branco (500 folhas) 

01 pacote de folha Chamex Colorido (100 

folhas) 

01 cola para EVA (instantânea) 

01 pote de tinta guache 250 g branca 

02 folhas de papel laminado (cor à escolha) 

02 fitas adesivas Scotch 3M 

02 folhas de papel crepom (cores variadas) 

03 folhas EVA branco 

04 envelopes tamanho A4 (branco) 

01 pacote de palito de picolé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE MATERIAIS 2022 - BRASÍLIA DE MINAS 

2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

Observação: Todo material tanto individual como pedagógico deve ser identificado com o nome 

completo da criança. O material pedagógico deverá ser entregue no Colégio Sólido após a primeira 

semana de aula presencial. 

 

1. UMA MOCHILA CONTENDO 

(TRAZER TODO DIA): 

 

01 caderno grande de desenho (Artes) 

01 caderno grande de caligrafia 

04 cadernos grandes de 100 folhas (Português, 

Matemática, História/Geografia e Ciências) 

05 cadernos grandes de 48 folhas (Inglês, 

Redação, Biblioteca Móvel e Tarefa e Formação 

Humana) 

01 estojo simples, contendo 01 tesoura sem 

ponta, 01 caixa de lápis de cor com 24 cores, 02 

borrachas, 

04 lápis (n° 02), 01 apontador, 01 cola pequena, 

01 marca texto. 

01 régua 30 cm (manter na mochila) 

01 mini dicionário de português (Aurélio) 

01 cola branca pequena 

 

OBSERVAÇÃO:  

Os livros literários serão divulgados a cada 

trimestre. 

 

UNIFORME (USO DIÁRIO): 

Calça, short saia ou bermuda - modelo próprio 

com a logomarca do colégio. 

Camiseta própria com a logomarca do colégio. 

Tênis ou sandália fechada. 

 

2. MATERIAL PEDAGÓGICO: 

 

02 pacote de papel criativo A4 

01 pacotes de folha Chamex Branco (500 folhas) 

01 pacote de folha Chamex Colorido (100 

folhas) 

01 cola para EVA (instantânea) 

01 pincel para pintura ponta achatado n° 18 

01 pote de tinta guache 250 g preto 

02 folhas de papel laminado dourado e prata 

01 fita adesiva Scotch 3M 

04 envelopes A4 (branco) 

02 folhas de papel crepom (cores variadas) 

03 folhas de EVA preto 

03 folhas de EVA branco 

01 pacote de palito de picolé - 50 unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE MATERIAIS 2022 - BRASÍLIA DE MINAS 

3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

Observação: Todo material tanto individual como pedagógico deve ser identificado com o nome 

completo da criança. O material pedagógico deverá ser entregue no Colégio Sólido após a primeira 

semana de aula presencial. 

 

1. UMA MOCHILA CONTENDO 

(TRAZER TODO DIA): 

 

01 cadernos grande de desenho capa dura 

(Artes) 

01 caderno grande (caligrafia) 

04 cadernos grandes 100 folhas (Português, 

Matemática, História/Geografia e Ciências) 

05 cadernos grandes 48 folhas (Inglês, Redação, 

Biblioteca Móvel Tarefa e Formação Humana) 

01 estojo simples, contendo 01 tesoura sem 

ponta, 01 caixa de lápis de cor com 24 cores, 02 

borrachas, 

04 lápis (n° 02), 01 apontador, 01 cola pequena, 

01 marca texto. 

01 régua 30 cm (manter na mochila) 

01 mini dicionário de português (Aurélio) 

01 cola pequena 

 

OBSERVAÇÃO:  

Os livros literários serão divulgados a cada 

trimestre. 

 

UNIFORME (USO DIÁRIO): 

Calça, short saia ou bermuda - modelo próprio 

com a logomarca do colégio. 

Camiseta própria com a logomarca do colégio. 

Tênis ou sandália fechada. 

 

2. MATERIAL PEDAGÓGICO: 

 

02 folhas de papel colorset em cores variadas 

01 pincel para pintura ponta achatada n° 18 

01 pote de tinta guache 250 g vermelha 

02 folhas de papel laminado vermelho 

01 pacote de papel criativo A4 

01 pacote de folha Chamex Branco (500 folhas) 

01 pacote de folha Chamex Colorido (100 

folhas) 

01 cola para EVA (instantânea) 

01 fita adesiva Scotch 3M 

04 envelopes tamanho A4 

02 folhas de papel crepom (cores variadas) 

05 folhas de EVA bege 

02 folhas de EVA vermelho 

04 envelopes de correspondência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE MATERIAIS 2022 - BRASÍLIA DE MINAS 

4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

Observação: Todo material tanto individual como pedagógico deve ser identificado com o nome 

completo da criança. O material pedagógico deverá ser entregue no Colégio Sólido após a primeira 

semana de aula presencial. 

 

1. UMA MOCHILA CONTENDO 

(TRAZER TODO DIA): 

 

01 caderno grande de desenho capa dura 

(Artes) 

01 caderno grande (caligrafia) 

05 cadernos grandes 100 folhas (Português, 

Matemática, História, Geografia e Ciências) 

04 cadernos grandes de 48 folhas (Inglês, 

Redação e Biblioteca Móvel e Atualidades) 

01 estojo simples, contendo 01 tesoura sem 

ponta, 01 caixa de lápis de cor com 24 cores, 02 

borrachas, 

04 lápis (n° 02), 01 apontador, 01 cola pequena, 

01 marca texto. 

01 régua 30 cm (manter na mochila) 

01 mini dicionário de português (Aurélio) 

01 Atlas Geográfico do Estudante 

02 revistinhas em quadrinho 

 

OBSERVAÇÃO: 

Os livros literários serão divulgados a cada 

trimestre. 

 

UNIFORME (USO DIÁRIO): 

Calça, short saia ou bermuda - modelo próprio 

com a logomarca do colégio. 

Camiseta própria com a logomarca do colégio. 

Tênis ou sandália fechada. 

 

2. MATERIAL PEDAGÓGICO: 

 

02 folhas de EVA com glitter amarela 

01 pincel para pintura ponta achatada n° 18 

01 pote de tinta guache 250g amarela 

01 pacote de papel criativo A4 

01 pacote de folha Chamex Branco (500 folhas) 

01 pacote de folha Chamex Colorido (100 

folhas) 

02 folhas de papel laminado vermelho 

01 fita adesiva Scotch 3M 

02 folhas de papel cartão (cores variadas) 

05 folhas EVA vermelho 

04 envelopes tamanho A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE MATERIAIS 2022 - BRASÍLIA DE MINAS 

5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

Observação: Todo material tanto individual como pedagógico deve ser identificado com o nome 

completo da criança. O material pedagógico deverá ser entregue no Colégio Sólido após a primeira 

semana de aula presencial. 

 

1. UMA MOCHILA CONTENDO 

(TRAZER TODO DIA): 

 

01 caderno grande de desenho capa dura 

(Artes) 

01 caderno grande (caligrafia) 

05 cadernos grandes 100 folhas (Português, 

Matemática, História, Geografia e Ciências) 

04 cadernos grandes de 48 folhas (Inglês, 

Redação e Biblioteca Móvel e Atualidades) 

01 estojo simples, contendo 01 tesoura sem 

ponta, 01 caixa de lápis de cor com 24 cores, 02 

borrachas, 

04 lápis (n° 02), 01 apontador, 01 

cola pequena, 01 marca texto. 

01 régua 30 cm (manter na mochila) 

01 mini dicionário de português (Aurélio) 

01 Atlas geográfica 

 

OBSERVAÇÃO:  

Os livros literários serão divulgados a cada 

trimestre. 

 

UNIFORME (USO DIÁRIO): 

Calça, short saia ou bermuda - modelo próprio 

com a logomarca do colégio. 

Camiseta própria com a logomarca do colégio 

Tênis ou sandália fechada. 

 

2. MATERIAL PEDAGÓGICO: 

 

01 pacote de papel criativo A4 

01 cola de Eva (instantânea) 

01 pacote de folha Chamex Branco (500 folhas) 

01 pacote de folha Chamex Colorido (100 

folhas) 

03 folhas de papel colorset em cores variadas 

01 pacote de tinta guache 250g verde 

02 folhas de papel laminado (cor à escolha) 

01 fita adesiva Scotch 3M 

02 folhas de papel cartão (cores variadas) 

03 folhas de EVA azul claro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


