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01 Apontador duplo para lápis fino e grosso  

02 Borrachas brancas (repor quando faltar) 

01 Caixa de giz de cera curto 

01 Caixa de hastes flexíveis (para utilizar com pintura) 

01 Caixa de têmpera guache neon  

02 Caixas de massa de modelar com 12 cores – (Acrilex Soft, Tris Soft, Giotto) 

02 Caixas de lápis de cor grosso – 12 cores – (repor quando faltar) 

01 Caixa de lenços de papel 

03 Canetas de retroprojetor – cor: preta 

01  Conjunto de canetas hidrocor ponta grossa com 12 cores – (Pilot, Faber-Castel ou Maped) 

01 Corante alimentício 

01 Estojo 

150 Folhas de desenho – tamanho A4 – 180g/m2 

04 Lápis apontados nº 2 (Repor quando faltar) 

02 Pacotes de folhas colorset - tamanho A4 – 120g/m2 

01 Pacote de folhas colorcard+lumi – tamanho A4 – 120g/m2 

01 Pacote de folhas ofício colorida 

01 Pacote de palitos de picolé colorido 

01 Pacote de pano multiuso 

01 Pote de areia mágica 

01 Pote de têmpera - para meninos: azul claro / para meninas: amarelo – 250ml 

03 Sacos plásticos sem furo (grosso, tamanho A4) 

01 Tesoura de ponta redonda  

01 Tubo de cola líquida – 90 gramas 

01  Tubo de cola bastão grande 

01 Tubo de cola glitter para meninos: dourada / para meninas: prata 

01 Tubo de Nankin para meninos: preto / para meninas: azul  

01 Brinquedo 

 

02 Blocos personalizados A3 - 50 folhas, com espiral (180g/m2) - Padrão Colégio Mãe de Deus 
(Disponível em Papelaria Athenas ou Tia Rosa) 

01 Guardanapo de tecido para o lanche 

01 Pasta polionda com elástico (fina) 

01 Sacola de leitura da Biblioteca (para quem ainda não adquiriu) 

 
ATENÇÃO! 

 

Apontador, borracha, lápis de escrever, giz de cera, canetas hidrocor, lápis de cor, 
cola, tesoura, caneta de retro deverão vir no estojo e estar diariamente na mochila. 

 
Livro Líder em Mim  
Editora SOMOS 
 

A aquisição do material se dá através da plataforma LIVRO FÁCIL, seguindo o passo a 
passo: 

 
1º: Acesse a página www.livrofacil.net/#maededeus-rs 
2º: Quando solicitado, utilize o código de acesso maededeus@2022 
3º: Preencha os campos com os dados do aluno 

 
 
 
 



 

Observações: 
 

 O material didático que será utilizado diariamente pelo Programa Bilíngue e que já está 
incluído no material fornecido pelo Colégio, será entregue em sala de aula, na primeira 
semana de 14 a 18 de fevereiro. 

 Para leituras paradidáticas, utilizaremos algumas obras disponíveis na Plataforma do 
Elefante letrado e outras da biblioteca do Colégio Mãe de Deus, escolhidas pelo grupo de 
professoras. Os títulos serão comunicados antes do início de cada trabalho. 

 Para o melhor aproveitamento dos materiais, fiquem atentos às marcas sugeridas. 
 A sacola de leitura da biblioteca pode ser adquirida no setor financeiro do Colégio. 
 Os materiais de uso do aluno que ficarão na sala de aula, deverão ser entregues no dia 10 

de fevereiro na primeira reunião com pais, em uma sacola identificada. 
 

Reunião com Pais:  
10 de fevereiro às 19 horas (presencial) 

 
Início das aulas:  

14 de fevereiro de 2022. 
 

Manhã: 07h40min Tarde:13h20min 
 

Reunião com Pais (individualmente) 
16 e 17 de fevereiro via Google Meet das 18h às 20h30min 

 conforme agendamento 

Lojas Sugeridas: 

 

 

 

 
 


