
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 LISTA DE MATERIAL – ANO 2022 

2º PERÍODO 
 
 

AVISO IMPORTANTE 
Ao comprar os materiais solicitados, observe se os produtos são adequados aos trabalhos escolares e artísticos. 
Verifique se há o registro da certificação pertencente à categoria de segurança dos produtos e se estes passaram por testes de 
irritabilidade dérmica, irritabilidade ocular, toxicologia etc. 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 
 

 *01 Caderno de Recados (adquirido na Escola) 
 *01 Pasta Personalizada (adquirida na Escola) Obs.: Mochilas com rodinhas não serão permitidas nesta idade. 
 01 caderno grande, de 80 fls, tipo brochurão, sem pauta (encapado e etiquetado) 
    02 cadernos grandes, de 60 fls, tipo brochurão, sem pauta (encapados e etiquetados) 
       Sugestão: Para proteger os cadernos, sugerimos passar uma linha mais resistente no meio deles, dando 04 (quatro) 

voltas antes de encapá-los. 
 06 lápis pretos no 2 
 01 stetro (adaptador para o lápis preto nº 2) 
 01 apontador (tipo caixinha) 
 01 borracha branca 
 01 tesoura (ponta arredondada), gravada com o nome completo da criança 

* Incluído no pagamento da taxa opcional 
 
 
 

 

MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL NAS ATIVIDADES DIÁRIAS (opção de pagamento da taxa – vide circular) 
 
 

 04 fls. de papel color set (48x66cm) (cores: azul, laranja, marrom, verde) 
 02 fls. de papel cartão (50x70cm) (cores: amarela e azul) 
 01 fl. de papel craft 
 01 pacote de papel A4 – xerográfico (500 folhas) 
 01 pacote de papel sulfite colorido A4 – 75g (cor: azul) 
 01 pacote de papel Creative Lumi Papers A4 (50 folhas) 
 04 potes de tinta fosca para artesanato – Látex P.V.A. base água – 100 ml (cores: azul escuro, branca, verde e magenta) 
 02 caixas de massa de modelar SOFT – base amido (12 unidades) 
 01 conjunto de canetas hidrográficas (grossas – 12 unidades) 
 01 caixa de giz de cera Evolution com regulagem de ponta (12 cores) 
 01 caixa de lápis de cor – 12 cores 
 01 frasco de cola branca 500g 
 01 rolo de fita craft larga – 45mm x 50mm 
 01 rolo de fita P.V.C. transparente (45mm x 50mm) 
 02 pincéis Ref.: 815 nº 18 e nº 24 
 02 canetas de ponta porosa – 2.0 (cor: preta) 
 01 marcador para retroprojetor – tinta permanente – 2.0mm (preta) 
 10 sacos plásticos transparentes – (tamanho ofício) 
 01 brinquedo (sugestões: conjunto de xícaras / panelinhas /quebra-cabeça / jogo de formar palavras / jogo com 

números e quantidades) 
 02 livros de história (de acordo com as sugestões da lista anexa) 

 
MERENDEIRA 

(Etiquetada na parte externa com o nome completo da criança.) 
 

 01 copo inquebrável (marcado com o nome completo da criança) 
 01 guardanapo de tecido (marcado com o nome completo da criança) 

O MATERIAL INDIVIDUAL DEVERÁ SER MARCADO COM O NOME COMPLETO DA CRIANÇA. 



 
 
 
 
 

Sugestões de títulos de livros indicados para o 2o Período 
* Incluído no pagamento da taxa opcional * 

 

 
 

1- Bruxinha Zuzu e Gato Miú – Eva Furnari – Ed. Moderna 
2- De letra em letra – Bartolomeu Campos de Queirós – Ed. Moderna 
3- Douglas quer um abraço – David Melling – Ed. Salamandra 
4- Era uma vez... três! – Maria José Nobrega e Rosane Pamplona – Ed. Moderna  
5- Era uma vez um caracol furado... – Bia Villela – Ed. Moderna 
6- Era uma vez um gato xadrez... – Bia Villela – Ed. Moderna 
7- Era uma vez um menino travesso... – Bia Villela – Ed. Moderna 
8- O guarda-chuva do guarda – Bartolomeu Campos de Queirós – Ed. Moderna 
9- O pato pacato – Bartolomeu Campos de Queirós – Ed. Moderna 

10- O que é que tem naquela mata? – Bia Villela – Ed. Moderna  
11- O que é que tem no seu caminho? – Bia Villela – Ed. Moderna  
12- O que é que tem no seu quintal? – Bia Villela – Ed. Moderna 
13- Olhe bem pra mim! – Maria Loretta Giraldo – Ed. Salamandra 
14- Tirar de letra – Weberson Santiago – Ed. SM 
15- A arca de Noé – Vinicius de Moraes – Ed. Companhia das Letrinhas 
16- A borboleta cinza – Mario Vale – Ed. Dimensão 
17- Adivinha quanto eu te amo – Sam McBratney – Ed. WMF Martins Fontes  
18- As patas da vaca – Bartolomeu Campos de Queirós – Ed. Global 
19- Boi da cara preta – Sérgio Caparelli – Ed. L&PM 
20- Bom dia, todas as cores – Ruth Rocha – Ed. Salamandra 
21- Dentro da casa tem... – Márcia Alevi – Ed. Scipione 
22- Esses bichos maluquinhos! – Pedro Bandeira – Ed. Moderna 
23- Menina bonita do laço de fita – Ana Maria Machado – Ed. Ática 
24- O Bichinho da Maçã – Ziraldo – Ed. Melhoramentos 
25- O que é, o que é? – Ruth Rocha – Ed. Salamandra 
26- Ouvir – Ruth Rocha & Anna Flora – Ed. Salamandra 
27- Picote – O menino de papel – Mario Vale – Ed. RHJ 
28- Picote e o carro de papel – Mario Vale – Ed. RHJ 
29- Posso ir também? – Lúcia Pimentel Góes – Ed. Scipione 
30- A casa sonolenta – Audrey Wood – Ed. Ática 
31- A galinha que criava um ratinho – Ana Maria Machado – Ed. Ática  
32- A margarida friorenta – Fernanda Lopes de Almeida – Ed. Ática  
33- A última árvore do mundo – Lalau e Laurabeatriz – Ed. Scipione  
34- Amigos – Helme Heine – Ed. Ática  
35- Diga Paz – Sam Williams e Mique Moriuchi – Ed. Scipione  
36- Fábulas 1 – Mary França e Eliardo França – Ed. Ática 
37- Isso é amor – Sam Williams e Mique Moriuchi – Ed. Scipione  
38- Maria vai com as outras – Sylvia Orthof – Ed. Ática  
39- O livro da família – Todd Parr – Ed. Panda Books  
40- O livro da paz – Todd Parr – Ed. Panda Books  
41- O menino, o jabuti e o menino – Marcelo Pacheco – Ed. Panda Books  
42- O menino que descobriu as palavras – Cineas Santos – Ed. Ática  
43- Tudo bem ser diferente – Todd Parr – Ed. Panda Books 



 
 
 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 
Os Materiais para Uso Individual nas Atividades Diárias são solicitados pela escola para as atividades 
pedagógicas oferecidas ao longo do ano. Essa lista pode ser adquirida em qualquer papelaria e entregue 
na escola entre os dias 20 e 28 de janeiro de 2022, devidamente etiquetado, com o nome completo da 
criança e o período que a criança irá cursar. 

Para 2022, a escola oferecerá, também, às famílias, a possibilidade do pagamento de uma taxa para que 
a escola adquira essa lista para o(a) aluno(a). Veja detalhes na Circular da Matrícula. 

 
A Escola permanecerá aberta após o encerramento das aulas (dezembro de 2021) e durante todo o mês de 
janeiro de 2022, das 8h às 17h. 

 
 
                     U N I F O R M E 
 

            Local de venda: Instituto Cecília Meireles 
    

Rua Castelo Évora, 494 

   Bairro Castelo – Tel: 3070-8774  

 

         Uso diário 
 Camisa do Instituto Cecília Meireles 
 Bermuda, saia short ou calça comprida do Instituto Cecília Meireles 
 Agasalho (à vontade) ou training do Instituto Cecília Meireles 
 Calçado (à vontade), exceto sandálias de plástico, chinelos e rasteirinhas 

 
        Educação Física 
 Camisa do Instituto Cecília Meireles 
 Bermuda do Instituto Cecília Meireles  
 Meias e tênis 

 
 

TODO O UNIFORME DEVERÁ SER MARCADO COM O NOME COMPLETO DA CRIANÇA. 
 
 
  
 


