
Colégio Interação 
Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

 

Rua: Evaristo da Veiga, nº 93   CEP: 87030-370 - Maringá – PR 

Fone: (44) 3227-4647 
 

RELAÇÃO DE MATERIAIS G3 – 2022 

Materiais Quant. 

Material Conquista - adquirido no Colégio 

(Apostilas e livros de literatura) 
 

Agenda escolar – (Adquirida na escola)  1 

Algodão 1 pacote 

Apontador (para lápis jumbo) 1 

Avental para pintura 1 

Bolinha de sabão 1 

Bolsa para máscara – (identificado 

suja/limpa) 
1 

Boneca ou carrinho  1 

Borracha 2 

Caderno de cartografia grande- 48 folhas 

(espiral e capa dura) 
1 

Canudo para refrigerante - grosso 1 pacote 

Cola branca (90g) 4  

Esponja de cozinha 1 

Estojo com 3 divisões 1 

Garrafinha para água – (Deixar na mochila) 1 

Giz de cera (grosso curton) 1 caixa 

Lápis de cor (jumbo) 1 caixa 

Lápis grafite (Jumbo) 2 

Lenço umedecido - (Deixar na mochila) 1 

Lixas d’água (preta) 2 

Maleta polionda (com alça) 4cm 1  

Massa de modelar atóxica – Extra macia 6 caixas 

Palito de sorvete redondo 2 pacotes 

Par de cadarço 1 

Pincel artístico nº16 1  

Pincel de barbear 1 

Pote de tinta guache grande – Cores diferentes 3 

Prendedor para roupa em madeira 2 dúzias 

Rolinho para pintura de espuma – pequeno 1 

Sacolinha com 1 troca de roupa 

(identificados) – Deixar na mochila  
1 

Tesoura escolar, sem ponta  1 
 

Observações Importantes 

 Os materiais deverão ser entregues em 20 ou 

21/01/2022 no turno em que o(a) aluno(a) está 

matriculado(a). Data reservada para o primeiro contato 

dos alunos e familiares com a professora. Após esse 

período, o material deverá ser entregue na secretaria do 

Colégio.  

 Por serem de uso individual, todo o material, bem como 

as peças do uniforme, deverá vir devidamente 

etiquetado com o nome do aluno e sua turma. 
 

Início das aulas: 24/01/2022 (segunda-feira). 
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