
LISTA DE MATERIAIS 2022 - COLÉGIO SÓLIDO 
1º PERÍODO – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 

OBS.: Os livros literários serão divulgados a cada trimestre. 

 

1 estojo com: 2 lápis pretos, 1 apontador, 1 borracha, 1 caixa de lápis de cor;1 cola bastão 

1 foto 10x15cm atualizada e identificada 

1 tesoura sem ponta 

1 pasta catálogo A4 (com 100 sacos plásticos grossos) 

1 caixa de Ecogizes de cera 12 unidades 

1 conjunto de canetas hidrocor 6 cores (ponta grossa) 

1 avental plástico 

1 pasta de plástico com elástico e com identificação 

1 garrafinha para água com identificação 

1 bolsinha com toalha de mão, escova e pasta de dente (com identificação em cada objeto) 

* Não será permitido uso de lapiseira e tesoura de ponta. 

4 cadernos de desenho grande (capa dura. Tamanho especial, 96 folhas). Sugestão: Modelo Sólido 

1 caderno Biblioteca Móvel. Sugestão: Modelo Sólido 

1 Diário do Aluno. Sugestão: Modelo Sólido 

* Caso desejem adquirir o material modelo Sólido, nossa sugestão de compra é na Nova Papelaria (Av. 
Dep. Esteves Rodrigues, 2800, Centro – ao lado da Receita Federal). Estacionamento próprio. Disponíveis 
a partir de 01/12/2021. 

1 pincel nº 08 ou 10, chato, cabo comprido 

4 folhas de papel cartão cores variadas 

4 potes de massa de modelar soft, 150g. Sugestão: Acrilex ou similar (cores variadas) 

1 rolo de barbante colorido 

1 tinta guache lavável - 250 ml (qualquer cor) 

50 palitos de picolé coloridos (qualquer cor) 

1 bloco criativo A3 

1 revista em quadrinhos 

1 adereço para Teatro (Sugestão: chapéu, óculos, máscara, bolsa, fantasia etc.) 

1 brinquedo (Sugestão: acessório de cozinha, ferramenta, mecânica, salão etc.) 

1 jogo educativo de acordo com a faixa etária da criança (encaixe, montagem, blocos, formas, alinhavo, 
quebra-cabeça) 

* Todos os materiais deverão ser devidamente etiquetados com o nome completo do (a) aluno(a). 

* Os adereços e brinquedos não poderão conter peças pequenas. 

UNIFORMEDE USO OBRIGATÓRIO: 

 
 

Modelo Feminino 

 Short saia preto com logomarca Sólido  
 

Disponível na Empresa: 
Mary Confecções 

99108-6775 
(Rua José Prudêncio 

de Macedo, 58, 
João Gordo - 
próximo ao 

Cordeiro 
Supermercado) 

 Calça comprida preta, de tactel ou elanca 
com logomarca Sólido 

 Camiseta branca ou preta com logomarca 
Sólido 

 Tênis – cor livre 

 
 

 Modelo Masculino 

 Bermuda preta de tactel ou elanca com 
logomarca Sólido 

 Calça comprida preta de tactel ou elanca com 
logomarca Sólido 

 Camiseta branca ou preta com logomarca 
Sólido 

 Tênis- cor livre 

* Será obrigatório o uso de uniformes nas atividades extracurriculares  



LISTA DE MATERIAIS 2022 - COLÉGIO SÓLIDO 
2º PERÍODO – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 

 
OBS.: Os livros literários serão divulgados a cada trimestre. 

 

1 estojo com: 2 lápis preto, 1 apontador, 1 borracha, 1 caixa de lápis de cor;1 cola bastão; 1 tesoura sem 
ponta. 

1 foto 10x15cm atualizada e identificada 

2 vidros de cola branca escolar 90 gramas. 

1 pasta catálogo A4 (com 100 sacos plásticos grossos) 

1 caixa de Ecogizes de cera 12 unidades 

1 conjunto de canetas hidrocor 6 cores (ponta grossa) 

1 avental plástico 

1 pasta de plástico com elástico e com identificação 

1 garrafinha para água com identificação 

1 bolsinha com toalha de mão, escova e pasta de dente (com identificação em cada objeto) 

* Não será permitido uso de lapiseira e tesoura de ponta. 

4 potes de massa de modelar soft, 150g. Sugestão: Acrilex ou similar (cores variadas) 

4 folhas de papel cartão cores variadas 

1 rolo de barbante colorido 

1 tinta guache lavável - 250 ml (qualquer cor) 

1 pincel nº 08 ou 10, chato, cabo comprido 

50 palitos de picolé coloridos (qualquer cor) 

1 bloco criativo A3 

1 revista em quadrinhos 

1 adereço para Teatro (Sugestão: chapéu, óculos, máscara, bolsa, fantasia etc.) 

1 brinquedo (Sugestão: acessório de cozinha, ferramenta, mecânica, salão etc.) 

1 jogo educativo de acordo com a faixa etária da criança (encaixe, montagem, blocos, formas, alinhavo, 
quebra-cabeça etc.) 

* Todos os materiais deverão ser devidamente etiquetados com o nome completo do(a) aluno(a). 

* Os adereços e brinquedos não poderão conter peças pequenas. 

2 cadernos de pauta preta - capa dura. Sugestão: Modelo Sólido 

2 cadernos de pauta vermelha – capa dura. Sugestão: Modelo Sólido 

2 cadernos de desenho grande (capa dura, 96 folhas, tamanho especial). Sugestão: Modelo Sólido 

1 caderno Biblioteca Móvel. Sugestão: Modelo Sólido 

1 Diário do Aluno. Sugestão: Modelo Sólido 

* Caso desejem adquirir o material modelo Sólido, nossa sugestão de compra é na Nova Papelaria (Av. Dep. 
Esteves Rodrigues, 2800, Centro – ao lado da Receita Federal). Estacionamento próprio. Disponíveis a partir 
de 01/12/2021. 

UNIFORMEDE USO OBRIGATÓRIO: 

 
 

Modelo Feminino 

 Short saia preto com logomarca Sólido  
 

Disponível na Empresa: 
Mary Confecções 

99108-6775 
(Rua José Prudêncio de 

Macedo, 58, João Gordo - 
próximo ao Cordeiro 

Supermercado) 

 Calça comprida preta, de tactel ou elanca 
com logomarca Sólido 

 Camiseta branca ou preta com logomarca 
Sólido 

 Tênis – cor livre 

 
 

 Modelo Masculino 

 Bermuda preta de tactel ou elanca com 
logomarca Sólido 

 Calça comprida preta de tactel ou elanca com 
logomarca Sólido 

 Camiseta branca ou preta com logomarca 
Sólido 

 Tênis- cor livre 

* Será obrigatório o uso de uniformes nas atividades extracurriculares  



LISTA DE MATERIAIS 2022 - COLÉGIO SÓLIDO 
1º ANO – FUNDAMENTAL I 

 

 

 
OBS.: Os livros literários serão divulgados a cada trimestre. 

1 estojo com: 3 lápis pretos, 1 apontador, 1 borracha, 1 caixa de lápis de cor;1 cola bastão; 1 tesoura sem 
ponta; 1 régua 

1 foto 10x15cm atualizada e identificada 

1 vidro de cola branca escolar 90 gramas. 

1 pasta catálogo A4 (com 100 sacos plásticos grossos) 

1 caixa de Ecogizes de cera 12 unidades 

1 pasta de plástico com elástico e com identificação 

1 garrafinha para água com identificação 

1 bolsinha com toalha de mão, escova e pasta de dente (com identificação em cada objeto) 

* Não será permitido uso de lapiseira e tesoura de ponta. 

1 fita adesiva adesiva. De preferência Scotch 3M 

1 pincel nº 08 ou 10, chato, cabo comprido 

1 pacote de folha chamex colorido (100 folhas) 

1 pacote de folha chamex branco (500 folhas) 

50 palitos de picolé coloridos (qualquer cor) 

1 bloco criativo A3 

4 folhas de EVA (cores variadas) 

1 revista em quadrinhos 

1 adereço para Teatro (Sugestão: chapéu, óculos, máscara, bolsa, fantasia etc) 

1 brinquedo (Sugestão: acessório de cozinha, ferramenta, mecânica, salão etc.) 

* Todos os materiais deverão ser devidamente etiquetados com o nome completo do (a) aluno (a). 

* Os adereços e brinquedos não poderão conter peças pequenas. 

2 cadernos de desenho grande (capa dura, tamanho especial, 96 folhas). Sugestão: Modelo Sólido 

2 cadernos de pauta vermelha – capa dura, 96 folhas. Sugestão: Modelo Sólido 

2 cadernos Alibombom – capa verde, 96 folhas. Sugestão: ModeloSólido 

1 caderno Biblioteca Móvel. Sugestão: Modelo Sólido 

1 Diário do Aluno. Sugestão: Modelo Sólido 

* Não será permitido o uso de cadernos de arame e fichários. 

* Caso desejem adquirir o material modelo Sólido, nossa sugestão de compra é na Nova Papelaria (Av. Dep. 
Esteves Rodrigues, 2800, Centro – ao lado da Receita Federal). Estacionamento próprio. Disponíveis a partir de 
01/12/2021.  

UNIFORMEDE USO OBRIGATÓRIO: 
 
 

Modelo Feminino 

 Short saia preto com logomarca Sólido  
 
Disponível na Empresa: 

Mary Confecções 
99108-6775 

(Rua José Prudêncio de 
Macedo, 58, João Gordo - 

próximo ao Cordeiro 
Supermercado) 

 Calça comprida preta, de tactel ou elanca 
com logomarca Sólido 

 Camiseta branca ou preta com logomarca 
Sólido 

 Tênis – cor livre 

 
 

 Modelo Masculino 

 Bermuda preta de tactel ou elanca com 
logomarca Sólido 

 Calça comprida preta de tactel ou elanca com 
logomarca Sólido 

 Camiseta branca ou preta com logomarca 
Sólido 

 Tênis- cor livre 

* Será obrigatório o uso de uniformes nas atividades extracurriculares. 



LISTA DE MATERIAIS 2022 - COLÉGIO SÓLIDO 
2º ANO – FUNDAMENTAL I 

 

 

 
OBS.: Os livros literários serão divulgados a cada trimestre. 

 

1 estojo com: 3 lápis preto, 1 apontador, 1 borracha, 1 caixa de lápis de cor;1 cola bastão; 1 tesoura sem ponta; 1 
régua 

1 foto 10x15cm atualizada e identificada 

1 pasta catálogo A4 (com 100 sacos plásticos grossos) 

2 durex coloridos (cor à escolha) 

2 vidros de cola com gliter (cor á escolha) 

1 pasta de plástico com elástico e com identificação 

1 garrafinha para água com identificação 

1 bolsinha com toalha de mão, escova e pasta de dente (com identificação em cada objeto) 

* Não será permitido uso de lapiseira e tesoura de ponta. 

1 pincel nº 08 ou 10, chato, cabo comprido 

1 fita adesiva adesiva. De preferência Scotch 3M 

1 pacote de folha chamex colorido (100 folhas) 

1 pacote de folha chamex branco (500 folhas) 

100 palitos de picolé coloridos 

1 bloco criativo A3 

4 folhas de EVA (cores variadas) 

2 revistas em quadrinhos 

1 adereço para Teatro (Sugestão: chapéu, óculos, máscara, bolsa, fantasia etc.) 

1 jogo educativo de acordo com a faixa etária da criança (encaixe, montagem, blocos, formas, alinhavo, quebra-
cabeça etc.) 

* Todos os materiais deverão ser devidamente etiquetados com o nome completo do (a) aluno (a). 

* Os adereços e brinquedos não poderão conter peças pequenas. 

7 cadernos brochurão – 48 ou 96 folhas (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História/Geografia, Filosofia, 
Inglês e Tarefas)  

1 caderno de desenho grande, capa dura, tamanho especial (Artes). Sugestão: Modelo Sólido 

1 caderno de pauta azul – Caligrafia.  Sugestão: Modelo Sólido 

1 caderno Biblioteca Móvel.  Sugestão: Modelo Sólido 

1  Diário do Aluno. Sugestão: Modelo Sólido 

* Não será permitido o uso de cadernos de arame e fichários. 

* Caso desejem adquirir o material modelo Sólido, nossa sugestão de compra é na Nova Papelaria (Av. Dep. 
Esteves Rodrigues, 2800, Centro – ao lado da Receita Federal). Estacionamento próprio. Disponíveis a partir de 
01/12/2021. 

UNIFORMEDE USO OBRIGATÓRIO: 
 
 

Modelo Feminino 

 Short saia preto com logomarca Sólido  
 

Disponível na Empresa: 
Mary Confecções 

99108-6775 
(Rua José Prudêncio 
de Macedo, 58, João 
Gordo - próximo ao 

Cordeiro 
Supermercado) 

 Calça comprida preta, de tactel ou elanca 
com logomarca Sólido 

 Camiseta branca ou preta com logomarca 
Sólido 

 Tênis – cor livre 

 
 

 Modelo Masculino 

 Bermuda preta de tactel ou elanca com 
logomarca Sólido 

 Calça comprida preta de tactel ou elanca com 
logomarca Sólido 

 Camiseta branca ou preta com logomarca 
Sólido 

 Tênis- cor livre 

Será obrigatório o uso de uniformes nas atividades extracurriculares. 



LISTA DE MATERIAIS 2022 - COLÉGIO SÓLIDO 
3º ANO – FUNDAMENTAL I 

 

 

 

OBS.: Os livros literários serão divulgados a cada trimestre. 

 

 

1 estojo com: 3 lápis preto, 1 apontador, 1 borracha, 1 caixa de lápis de cor;1 cola bastão; 1 tesoura sem ponta; 1 
régua 

1 foto 10x15cm atualizada e identificada 

1 pasta catálogo A4 (com 100 sacos plásticos grossos) 

3 pincéis marca texto 

1 pincel para retroprojetor preto - ponta média 

1 pasta de plástico com elástico e com identificação 

1 garrafinha para água com identificação 

1 bolsinha com toalhade mão, escova e pasta de dente (com identificação em cada objeto) 

* Não será permitido uso de lapiseira e tesoura de ponta. 

1 fita adesiva adesiva. De preferência Scotch 3M 

1 bloco canson branco para desenho 

1 pacote de folha chamex branco (500 folhas) 

1 bloco criativo A3 

4 folhas de EVA (cores variadas) 

2 revistas em quadrinhos 

1 adereço para Teatro (Sugestão: chapéu, óculos, máscara, bolsa, fantasia etc.) 

* Todos os materiais deverão ser devidamente etiquetados com o nome completo do (a) aluno (a). 

* Os adereços e brinquedos não poderão conter peças pequenas.  

7 cadernos brochurão – 48 ou 96 folhas (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História/Geografia, Filosofia, 
Inglês e Tarefas)  

1 caderno de desenho grande, tamanho especial (Artes). Sugestão: Modelo Sólido 

1 caderno de Caligrafia/Pauta azul.  Sugestão: Modelo Sólido 

1 caderno Biblioteca Móvel. Sugestão: Modelo Sólido 

1 Diário do Aluno. Sugestão: Modelo Sólido 

1 bloco de Redação tamanho A4 . Sugestão: Modelo Sólido 

* Não será permitido o uso de cadernos de arame e fichários. 

* Caso desejem adquirir o material modelo Sólido, nossa sugestão de compra é na Nova Papelaria (Av. Dep. 
Esteves Rodrigues, 2800, Centro – ao lado da Receita Federal). Estacionamento próprio. Disponíveis a partir 
de 01/12/2021. 

UNIFORMEDE USO OBRIGATÓRIO: 
 
 

Modelo Feminino 

 Short saia preto com logomarca Sólido  
 
Disponível na Empresa: 

Mary Confecções 
99108-6775 

(Rua José Prudêncio de 
Macedo, 58, João Gordo - 

próximo ao Cordeiro 
Supermercado) 

 Calça comprida preta, de tactel ou elanca 
com logomarca Sólido 

 Camiseta branca ou preta com logomarca 
Sólido 

 Tênis – cor livre 

 
 

 Modelo Masculino 

 Bermuda preta de tactel ou elanca com 
logomarca Sólido 

 Calça comprida preta de tactel ou elanca com 
logomarca Sólido 

 Camiseta branca ou preta com logomarca 
Sólido 

 Tênis- cor livre 

Será obrigatório o uso de uniformes nas atividades extracurriculares. 



LISTA DE MATERIAIS 2022 - COLÉGIO SÓLIDO 
4º ANO – FUNDAMENTAL I 

 

 

 
OBS.: Os livros literários serão divulgados a cada trimestre. 

 

 

 

1 estojo com: 3 lápis preto, 1 apontador, 1 borracha, 1 caixa de lápis de cor;1 cola bastão; 1 tesoura sem ponta; 1 
régua 

1 foto 10x15cm atualizada e identificada 

1 pasta catálogo A4 (com 100 sacos plásticos grossos) 

3 pincéis marca texto 

1 pincel para retroprojetor preto - ponta média 

1 pasta de plástico com elástico e com identificação 

1 garrafinha para água com identificação 

1 bolsinha com toalha de mão, escova e pasta de dente (com identificação em cada objeto) 

* Não será permitido uso de lapiseira e tesoura de ponta. 

1 fita adesiva adesiva. De preferência Scotch 3M 

1 pacote de papel criativo A4 

1 pacotede folha Chamex branco (500 folhas) 

1 bloco criativo A3 

4 folhas de EVA (cores variadas) 

2 revistas em quadrinhos 

1 adereço para Teatro (Sugestão: chapéu, óculos, máscara, bolsa, fantasia etc.) 

* Todos os materiais deverão ser devidamente etiquetados com o nome completo da criança. 

* Os adereços e brinquedos não poderão conter peças pequenas.  

7 cadernos brochurão – 48 ou 96 folhas (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História/Geografia, Filosofia, 
Inglês e Tarefas)  

1 caderno de desenho grande, tamanho especial (Artes). Sugestão: Modelo Sólido 

1 caderno de Caligrafia.  Sugestão: Modelo Sólido 

1 caderno Biblioteca Móvel. Sugestão: Modelo Sólido 

1 Diário do Aluno. Sugestão: Modelo Sólido 

1 bloco de Redação tamanho A4 . Sugestão: Modelo Sólido 

* Não será permitido o uso de cadernos de arame e fichários. 

* Caso desejem adquirir o material modelo Sólido, nossa sugestão de compra é na Nova Papelaria (Av. Dep. 
Esteves Rodrigues, 2800, Centro – ao lado da Receita Federal). Estacionamento próprio. Disponíveis a partir 
de 01/12/2021  

UNIFORMEDE USO OBRIGATÓRIO: 
 
 

Modelo Feminino 

 Short saia preto com logomarca Sólido  
 

Disponível na Empresa: 
Mary Confecções 

99108-6775 
(Rua José Prudêncio de 

Macedo, 58, João Gordo - 
próximo ao Cordeiro 

Supermercado) 

 Calça comprida preta, de tactel ou elanca 
com logomarca Sólido 

 Camiseta branca ou preta com logomarca 
Sólido 

 Tênis – cor livre 

 
 

 Modelo Masculino 

 Bermuda preta de tactel ou elanca com 
logomarca Sólido 

 Calça comprida preta de tactel ou elanca 
com logomarca Sólido 

 Camiseta branca ou preta com logomarca 
Sólido 

 Tênis- cor livre 

Será obrigatório o uso de uniformes nas atividades extracurriculares. 



LISTA DE MATERIAIS 2022 - COLÉGIO SÓLIDO 
5º ANO – FUNDAMENTAL I 

 

 

 
OBS.: Os livros literários serão divulgados a cada trimestre. 

 

1 estojo com: 3 lápis preto, 1 apontador, 1 borracha, 1 caixa de lápis de cor;1 cola bastão; 1 tesoura sem ponta; 1 
régua 

1 foto 10x15cm atualizada e identificada 

1 pasta catálogo A4 (com 100 sacos plásticos grossos) 

3 pincéis marca texto 

1 pincel para retroprojetor preto - ponta média 

1 pasta de plástico com elástico e com identificação 

3 canetas esferográficas: preta, azul e vermelha 

1 garrafinha para água com identificação 

1 bolsinha com toalha de mão, escova e pasta de dente (com identificação em cada objeto) 

* Não será permitido uso de lapiseira e tesoura de ponta. 

1 fita adesiva  adesiva. De preferência Scotch 3M 

1 pacote de papel criativo A4 

1 pacote de folha Chamex branco (500 folhas) 

1 bloco criativo A3 

4 folhas de EVA (cores variadas) 

2 revistas em quadrinhos 

1 adereço para Teatro (Sugestão: chapéu, óculos, máscara, bolsa, fantasia etc.) 

1 jogo educativo de acordo com a faixa etária da criança (encaixe, montagem, blocos, formas, alinhavo, quebra-
cabeça) 

* Todos os materiais deverão ser devidamente etiquetados com o nome completo do (a) aluno (a). 

* Os adereços e brinquedos não poderão conter peças pequenas. 

7 cadernos brochurão – 48 ou 96 folhas (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História/Geografia, Filosofia, Inglês 
e Tarefas)  

1 caderno de desenho grande, tamanho especial (Artes). Sugestão: Modelo Sólido 

1 caderno de Caligrafia. Sugestão: Modelo Sólido 

1 caderno Biblioteca Móvel. Sugestão: Modelo Sólido 

1 Diário do Aluno. Sugestão: Modelo Sólido 

1 bloco de Redação tamanho A4 . Sugestão: Modelo Sólido 

* Não será permitido o uso de cadernos de arame e fichários. 

* Caso desejem adquirir o material modelo Sólido, nossa sugestão de compra é na Nova Papelaria (Av. Dep. Esteves 
Rodrigues, 2800, Centro – ao lado da Receita Federal). Estacionamento próprio. Disponíveis a partir de 01/12/2021. 

UNIFORMEDE USO OBRIGATÓRIO: 
 
 

Modelo Feminino 

 Short saia preto com logomarca Sólido  
 

Disponível na Empresa: 
Mary Confecções 

99108-6775 
(Rua José Prudêncio de Macedo, 

58, João Gordo - próximo ao 
Cordeiro Supermercado) 

 Calça comprida preta, de tactel ou elanca 
com logomarca Sólido 

 Camiseta branca ou preta com logomarca 
Sólido 

 Tênis – cor livre 

 
 

 Modelo Masculino 

 Bermuda preta de tactel ou elanca com 
logomarca Sólido 

 Calça comprida preta de tactel ou elanca 
com logomarca Sólido 

 Camiseta branca ou preta com logomarca 
Sólido 

 Tênis- cor livre 

Será obrigatório o uso de uniformes nas atividades extracurriculares. 


