COLÉGIO REAL – EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
REALEZA – PARANÁ
LISTA DE MATERIAIS – ANO LETIVO 2022

Maternal manhã e tarde – (06 meses a 1 ano e 06 meses)
01 Bloco A3;
01 Agenda para recados Positivo (disponível para compra no financeiro do
Colégio);
E.V.A. vermelho, amarelo, azul, verde, rosa, laranja, dourado;
01 brinquedo pedagógico próprio para idade – peças grandes e coloridas;
01 livro de história infantil de pano ou plastificado;
01 foto grande 10x15 da criança e outra com a família;
01 brinquedo (bonecas/carrinhos);
04 rolos de papel crepom de cores variadas(azul, amarelo, vermelho, verde);
01 Bambolê colorido;
01 caixa pequena de tinta guache;
01 pacote de papel criativo (8 cores)
01 caderno de desenho capa dura sem margem.
Higiene Pessoal:
01 copo com tampa (p/ água);
02 toalhas (01 grande e 01 pequena) personalizadas;
01 sabonete;
01 caixa de lenços umedecidos;
pomada (se tiver problema com assadura);
01 escova ou pente (atividade no espelho).
Repelente;
01 travesseiro p/ o sono ( com nome e fronha);
01 manta ( usar no inverno).
01 lençol
Mamãe:
Se seu(a) filho(a) tiver problemas de saúde mesmo que eventuais (alergias,
intolerâncias a alimentos, etc) devem ser escritos na Agenda.
Todo material do aluno deve ser identificado com nome e série, obrigatório.
O uso do uniforme é obrigatório todos os dias (deverá estar bordado o
nome da criança na jaqueta, evitando assim a perda ou troca).
*Diariamente mandar saco plástico para colocar a roupa suja.
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Maternal manhã e tarde – 01 ano e 06 meses à 2 anos)
01 Bloco A3;
01 Agenda para recados Positivo (disponível para compra no financeiro do
Colégio);
01 caixa de giz de cera grosso;
E.V.A. vermelho, amarelo, azul, verde, rosa, laranja, dourado;
01 brinquedo pedagógico próprio para idade – peças grandes e coloridas;
01 livro de história infantil de pano ou plastificado;
01 foto grande 10x15 da criança e outra com a família;
01 tubo de cola;
01 brinquedo (bonecas/carrinhos);
04 rolos de papel crepom de cores variadas(azul, amarelo, vermelho, verde);
01 Bambolê colorido;
01 caixa de tinta guache;
01 caderno de desenho capa dura sem margem;
01 pacote de papel A4 de 100 folhas;
01 pacote de papel criativo de cores variadas;
01 caixa cola glíter;
01 pacote de palito de picolé colorido.
Higiene Pessoal:
01 copo com tampa (p/ água);
02 toalhas (01 grande e 01 pequena) personalizadas;
01 sabonete;
01 caixa de lenços umedecidos;
pomada (se tiver problema com assadura);
01 escova ou pente (atividade no espelho).
Repelente.
01 travesseiro p/ o sono (com nome e fronha);
01 manta (usar no inverno);
01 lençol.
Mamãe:
Se seu(a) filho(a) tiver problemas de saúde mesmo que eventuais (alergias,
intolerâncias a alimentos, etc) devem ser escritos na Agenda.
Todo material do aluno deve ser identificado com seu nome e série,
obrigatório.
O uso do uniforme é obrigatório todos os dias (deverá estar bordado o
nome da criança na jaqueta, evitando assim a perda ou troca).
*Diariamente mandar saco plástico para colocar a roupa suja.
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Maternal manhã ( 2 à 3 anos )
01 caderno de desenho grande sem margem
01 Agenda para recados Positivo (disponível para compra no financeiro do
Colégio);
04 E.V.A. cores variadas;(vermelho,amarelo,verde,azul,rosa)
04 rolos de papel crepom cores variadas(vermelho,amarelo,verde,azul,rosa)
01 brinquedo pedagógico para a idade, peças grandes e coloridas;
01 livro de história infantil;
01 foto grande do aluno (10x15);
01 brinquedo (bonecas, carrinhos);
01 pacote de papel A4 de 100 folhas;
01 bambolê colorido;
01 tubo de cola;
01 caixa de giz de cera grosso;
01 caixa de lápis de cor grosso;
01 pacote de palito de picolé colorido;
01 caixa de cola gliter;
Massinha de modelar cores variadas
01 caixa de tinta guache;
01 pacote de papel criativo
Higiene Pessoal:
01 copo com tampa (p/ água);
01 toalha personalizada;
01 sabonete;
01 escova de dente;
01 creme dental;
Repelente;
01 travesseiro p/ o sono (com nome e fronha);
01 manta (usar no inverno);
01 lençol.
Mamãe:
Se seu(a) filho(a) tiver problemas de saúde mesmo que eventuais (alergias,
intolerâncias a alimentos, etc) devem ser escritos na Agenda.
Todo material do aluno deve ser identificado com nome e série
(obrigatório).
O uso do uniforme é obrigatório todos os dias (deverá estar bordado o
nome da criança na jaqueta, evitando assim a perda ou troca).
*Diariamente mandar saco plástico para colocar a roupa suja.
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GRUPO 02
01 Bloco A3;
01 caixa de lápis de cor Aquarelável 12 cores
01 lápis de escrever jumbo (triangular)
01 caixa de giz de cera (jumbo comprido)
02 folhas de E.V.A. grande, cores diversas(tam. Cartolina)
01 folha de E.V.A. grande, estampada e/ou com brilho.
03 potes (150g) de massa de modelar ,cores diferentes ( marca UTI GUTI );
01 foto 3x4 e 02 fotos 10x15
01 caderno de desenho grande capa dura
02 papel crepom
01 apontador com depósito(para lápis jumbo)
01 pincel chato e grande (nº 20)
01 troca de roupa (para ficar na mochila)
01 pasta com plásticos transparente.
01 almofada com nome bordado
01 avental para pintura
01 estojo
100 folhas brancas sulfites A4
01 tubo de cola branca 110g; TENAZ
01 pacote lantejoula
02 potes de gliter
01 pacote palito de picolé colorido
02 pacotes ou potão de LEGO
01 Balde – Pás para o parque e 1 brinquedo para deixar na sala
01 jogo canetinhas coloridas (6 cores)
01 pacote de balão com 12 unidades
01 caixa tinta guache
01 bambolê colorido
Prendedores de madeira (01 dúzia)
Higiene Pessoal:
01 copo com tampa (p/ água) ou garrafinha
02 toalhas (pequenas) personalizadas;
01 sabonete líquido;
01 caixa de lenços umedecidos;
pomada (se tiver problema com assadura).

Mamãe:
Se seu filho(a) tiver alguma alergia (ao alimento, ou produto de higiene
pessoal) ou qualquer outro problema de saúde, por favor, deixe escrito na
agenda.
Todo material do aluno deve ser identificado com seu nome e série.
O uso do uniforme é obrigatório todos os dias (deverá estar bordado o
nome da criança na jaqueta, evitando assim a perda ou troca).
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GRUPO 03
1 caderno de desenho grande sem margem;
1 de 100 folhas de papel A4
1 pacote de palito de picolé;
1 agenda
1 estojo; 1 pacote de balão
1 cx (grande) de lápis de cor jumbo; giz de cera; canetinha
2 cx de tinta guache;
1 pote de massinha de modelar;
1 pincel nº 10 para pintura 38mm / 1 ½
1 tesoura sem ponta;
1 tubo de cola;
1 garrafa para tomar água, com o nome
2 rolos de papel crepom (cores diferentes);
1 folha de EVA
2 folha de papel dobradura;
1 toalha para higiene pessoal ( personalizada);
1 toalha para lanche (personalizada);
1 brinquedo pedagógico para deixar na sala e 1 jogo pedagógico (sugestões abaixo
Livro didático de Inglês disponível na secretaria
Números grandes em EVA; ( 0 a 9)
1 caixa acrílica c/ divisórias e c/ tampa
1 lápis
1 kit de cola com gliter
1 foto grande 10x15
1 borracha;
1 folha E.V.A com gliter e 01 estampada
1 novelo de lã
1 pacote de papel criativo colors paper (A4).
Mamãe:
- Caso seu(a) filho(a) tiver problemas de saúde mesmo que eventuais (alergias,
intolerâncias a alimentos, etc) devem ser escritos na Agenda.
- Todo material do aluno deve ser identificado com seu nome e série, obrigatório.
- O uso do uniforme é obrigatório todos os dias (deverá estar bordado o nome da
criança na jaqueta, evitando assim a perda ou troca).
- Tênis – Uso obrigatório nas aulas de Educação Física.
Sugestões de jogos
Brinquedos pedagógicos (ver faixa etária indicado)
 Peças de encaixe (madeira, plástico)
 Blocos lógicos (madeira, plástico)
 Jogos que estimulem o raciocínio lógico, concentração, coordenação motora e
cooperação
 Soletrando em madeira
 Jogos educativos que associem letras ao objeto que inicia com essa letra, termos
opostos, números a quantidades.
 Números com pinos (trabalha coordenação motora quantidade)
 Bingo do alfabeto.
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GRUPO 04
02 caderno de desenho grande com margem
01 Agenda
02 lápis preto jumbo;
01 apontador;
01 tesoura sem ponta;
02 cola grande tenaz (tampa azul)
01 cx de giz de cera jumbo(comprido)
01 cx de tinta de pintura a dedo Acrilex;
01 cx de lápis de cor Faber Castel;
01 pote massa de modelar-Uti Guti,
01 pincel nº 10 para pintura;
01 estojo grande;
01 jogo pedagógico de montar com peças grandes;
02 folha de E.V.A.;01 com glíter e 1 estampada
01 folhas de papel crepom;
200 folhas papel A4;
01 caderno de desenho grande com margem(48 folhas)
Números em EVA de 0 a 9
02 fotos 3x4
01 pacote de balão
Bingo do Alfabeto
02 alfabetos de E.V.A. e números
Higiene Pessoal
02 toalhas personalizadas
01 garrafa para água.
Mamãe:
- Caso seu(a) filho(a) tiver problemas de saúde mesmo que eventuais (alergias,
intolerâncias a alimentos, etc) devem ser escritos na Agenda.
- Todo material do aluno deve ser identificado com seu nome e série, obrigatório.
- O uso do uniforme é obrigatório todos os dias (deverá estar bordado o nome da
criança na jaqueta, evitando assim a perda ou troca).
- Tênis – Uso obrigatório nas aulas de Educação Física.
Sugestões de jogos
Brinquedos pedagógicos (ver faixa etária indicado)
 Peças de encaixe (madeira, plástico)
 Blocos lógicos (madeira, plástico)
 Jogos que estimulem o raciocínio lógico, concentração, coordenação motora e
cooperação
 Soletrando em madeira
 Jogos educativos que associem letras ao objeto que inicia com essa letra, termos
opostos, números a quantidades.
 Números com pinos (trabalha coordenação motora quantidade)
 Bingo do alfabeto.
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GRUPO 05
01 caderno 48 folhas grande
01 Agenda
Livro Didático de Inglês disponível na Secretaria;
01 lápis preto;
01 borracha;
01 apontador;
01 tesoura sem ponta;
01 cola grande tenaz tampa azul
01 cx de giz de cera curto;
01 cx de tinta;
01 cx de lápis de cor Faber Castel
01 cx massa de modelar;
01 pincel nº 10 para pintura;
01 estojo;
100 folhas de papel A4;
01 papel crepom;
01 jogo ( dominó, quebra-cabeças,memória, lego, etc);
01 folha de papel dobradura;
02 toalhas diariamente ( mãos, e outra para lanche);
01 EVA colorido
Higiene Pessoal
02 toalhas personalizadas
01 garrafa para água com nome
Mamãe:
-Caso seu(a) filho(a) tiver problemas de saúde mesmo que eventuais (alergias,
intolerâncias a alimentos, etc) devem ser escritos na Agenda.
-Todo material do aluno deve ser identificado com seu nome e série.
-O uso do uniforme é obrigatório todos os dias (deverá estar bordado o nome da
criança na jaqueta, evitando assim a perda ou troca).
-Tênis – Uso obrigatório nas aulas de Educação Física

Sugestões de jogos
Brinquedos pedagógicos (ver faixa etária indicado)
 Peças de encaixe (madeira, plástico)
 Blocos lógicos (madeira, plástico)
 Quebra cabeça
 Jogos que estimulem o raciocínio lógico, concentração, coordenação
motora e cooperação
 Soletrando em madeira
 Jogos educativos que associem letras ao objeto que inicia com essa letra,
termos opostos, números a quantidades.
 Números com pinos (trabalha coordenação motora quantidade)
Bingo do alfabeto.
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1° ANO
02 cadernos grandes (brochura);
01 caderno para Espanhol pequeno;
01 caderno para Inglês pequeno;
01 Agenda
02 lápis preto jumbo;
01 borracha;
01 apontador;
01 tesoura sem ponta;
01 cola grande tenaz ( tampa azul)
01 cx de giz de cera curto;
01 cx de pintura guache;
01 cx de lápis de cor 12 cores;
01 cx massa de modelar;
01 pincel grande para pintura
01 régua de 30 cm transparente;
01 jogo pedagógico de montar com peças grandes, conforme faixa etária;
02 toalhas pequenas personalizadas ( mãos e outra para o lanche);
01 pasta para guardar trabalhos, 3 cm altura
100 folhas de papel A4;
01 dado;
01 bloco de papel canson A4
01 cópia do registro de nascimento (para trabalhar conteúdo)
01 foto grande ou tamanho normal (poderá ser escaneada).
01 garrafa para água.
01 almofada pequena.
Mamãe:
- Caso seu(a) filho(a) tiver problemas de saúde mesmo que eventuais (alergias,
intolerâncias a alimentos, etc) devem ser escritos na Agenda.
- Todo material do aluno deve ser identificado com seu nome e série.
- O uso do uniforme é obrigatório todos os dias (deverá estar bordado o nome da
criança na jaqueta, evitando assim a perda ou troca).
- Tênis – Uso obrigatório nas aulas de Educação Física.
Obs: nas aulas “Dia do Brinquedo” só é permitido jogos educativos.
Sugestões de jogos
Brinquedos pedagógicos (ver faixa etária indicado)
 Peças de encaixe (madeira, plástico)
 Blocos lógicos (madeira, plástico)
 Jogos que estimulem o raciocínio lógico, concentração, coordenação motora e
cooperação
 Soletrando em madeira
 Jogos educativos que associem letras ao objeto que inicia com essa letra, termos
opostos, números a quantidades.
 Números com pinos (trabalha coordenação motora quantidade)
 Bingo do alfabeto.
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2° ANO
01 caderno grande de 96 folhas (Português);
01 caderno grande sem aspiral de 48 folhas.
01 caderno grande quadriculado 96 folhas ( capa dura)sem aspiral com margem,
da Tilibra.
06 cadernos grandes 48 folhas (Ciências, História, Geografia, Inglês, Filosofia e
Espanhol);
01 caderno de desenho grande para aula de arte com margem;
01 Agenda capa dura
02 lápis preto jumbo;
01 borracha;
01 cx de lápis de cor;
01 apontador adequado para lápis jumbo
01 tubo de cola Tenaz; (tampa azul)
01 régua transparente;
01 tesoura;
01 dado;
200 folhas de papel A4;
01 garrafa para água.
01 bloco de papel canson A4 + 01 régua transparente (aula de Arte);
01 cx tinta guache
(aula de Arte);
04 revistas para recorte
(aula de Arte);
01 pincel nº 04 e um nº 10 (aula de Arte);
01 pasta de plástico transparente larga;
01 dicionário de Português (Aurélio)
Tabuada em EVA;
02 folhas de cartolina;
02 gibis;
01 caixa de canetinha
01 caneta marca texto
01 cola bastão marca tenaz
01 cola bastão.
Obs: Os cadernos deverão ter margem direita e esquerda.
Mamãe:
-Caso seu(a) filho(a) tiver problemas de saúde mesmo que eventuais
(alergias, intolerâncias a alimentos, etc) devem ser escritos na Agenda.
-Todo material do aluno deve ser identificado com seu nome e série.
-O uso do uniforme é obrigatório todos os dias (deverá estar bordado o
nome da criança na jaqueta, evitando assim a perda ou troca).
-Tênis – uso obrigatório nas aulas de Educação Física.

COLÉGIO REAL - Sociedade Educacional Realeza Ltda
CNPJ nº 75.010.694/0001-47 - Rua Belém, nº 3154, Bairro Centro
E-mail: colegioreal@gmail.com - Telefone (46) 3543 1247 - Realeza - Paraná.

COLÉGIO REAL – EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
REALEZA – PARANÁ
LISTA DE MATERIAIS – ANO LETIVO 2022

3° ANO
01 caderno grande para produção de texto capa dura sem aspiral (48 pg.)c/ margem;
01 caderno de caligrafia 01 caderno grande capa dura (48pg.) para Língua Portuguesa;
01 caderno grande capa dura para Matemática quadriculado com margens, as quais
podem ser feitas pelo aluno;
02 cadernos grandes capa dura sem aspiral (48pg.) para Inglês, Espanhol;
01 caderno capa dura sem aspiral, 48 pag. para geografia e história;
01 caderno capa dura sem aspiral, 48 pag. para ciências e filosofia;
01 caderno grande de desenho capa dura e com margens para Artes;
01 agenda;
02 gibis;
01 tesoura sem ponta;
01 cx de lápis de cor;
01 apontador;
01 régua;
01 tubo de cola;
200 folhas de papel A4(para trabalhos e atividades);
01 lápis preto;
01 borracha;
02 folhas de papel crepom;
01 bloco de papel canson A4;
01 régua transparente (aula de arte);
04 revistas para recorte (aula de arte);
01 cx tinta guache (aula de arte);
01 pincel nº 4 e um nº 10 (aula de arte);
01 garrafa para água;
01 caneta marca texto;
01 dicionário de português.
Mamãe:
-Caso seu(a) filho(a) tiver problemas de saúde mesmo que eventuais (alergias,
intolerâncias a alimentos, etc) devem ser escritos na Agenda.
-Todo material do aluno deve ser identificado com seu nome e série, obrigatório.
-O uso do uniforme é obrigatório todos os dias (deverá estar bordado o nome da
criança na jaqueta, evitando assim a perda ou troca).
-Tênis – uso obrigatório nas aulas de Educação Física
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4° ANO
01 caderno grande para produção de texto capa dura (48 pg.)c/ margem;
02 cadernos grandes capa dura (96pg.) para Língua Portuguesa e Matemática
(quadriculado), com margens, as quais podem ser feitas pelo aluno.
02 cadernos grandes capa dura sem espiral (48pg.) para Inglês, Espanhol.
01 caderno grande capa dura, 48 pag. para geografia e história.
01 caderno grande capa dura, 48 pag. para ciências e filosofia.
01 caderno grande de desenho capa dura e com margens para Artes;
02 lápis pretos;
01 dado pequeno;
01 caneta azul ou preta;
01 pasta larga com elástico;
01 borracha;
04 revistas para recorte (Arte);
02 canetas marca texto;
01 bloco de papel canson A4 +
02 tubos de cola; ( um para Artes)
01 régua transparente(Arte);
01 cola bastão;
01 pincel nº 4 (Arte);
01 régua transparente (15 ou 20 cm)
01 pincel nº 10 (Arte);
01 régua para Artes.
01 cx tinta guache (Arte);
01 cx de lápis de cor;
01 Pincel anatômico (Arte);
01 tesoura sem ponta;
01 garrafa para água (uso diário);
01 Agenda Positivo (disponível p/ venda
01 pacote de folha sulfite colorida;
na secretaria do Colégio );
01 esquadro;
03 cartolinas brancas;
01 pacote de balão;
100 folhas de papel A4;
01 dicionário
Mamãe:
-Caso seu(a) filho(a) tiver problemas de saúde mesmo que eventuais
(alergias, intolerâncias a alimentos, etc) devem ser escritos na Agenda.
-Todo material do aluno deve ser identificado com seu nome e série.
-O uso do uniforme é obrigatório todos os dias (deverá estar bordado o
nome da criança na jaqueta, evitando assim a perda ou troca).
-Tênis – uso obrigatório nas aulas de Educação Física.
OBS: Os alunos podem fazer a folha de abertura para cada disciplina e fazer
margens (cor que preferir) nas páginas de todos os cadernos. Também
podem reutilizar os cadernos (em bom estado) do ano anterior.
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COLÉGIO REAL – EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
REALEZA – PARANÁ
LISTA DE MATERIAIS – ANO LETIVO 2022

5° ANO
01 caderno grande quadriculado c/ 90 folhas;
02 papéis cartaz
01 caderno de desenho com margem (Arte);
01 Agenda
02 lápis pretos;
01 tesoura sem ponta;
01 régua transparente + 01 para Artes;
01 borracha;
02 canetas azuis e preta
01 caneta colorida
01 cx de lápis de cor (básico);
01 tubo de cola;
02 papéis cartão;
01 apontador;
02 canetas marca texto (cor diferente)
100 folhas de papel A4;
01 pasta com elástico (larga);
02 revistas para recorte (aula de Arte);
01 bloco de papel canson A4 (aula de Arte);
01 pincel nº 04 e um nº 10 (aula de arte);
01 garrafa de água.
06 cadernos grandes 48 folhas
Mamãe:
Se seu(a) filho(a) tiver problemas de saúde mesmo que eventuais (alergias,
intolerâncias a alimentos, etc) devem ser escritos na Agenda.
Todo material do aluno deve ser identificado com seu nome e série.
O uso do uniforme é obrigatório todos os dias (deverá estar bordado o
nome da criança na jaqueta, evitando assim a perda ou troca).
-Tênis – uso obrigatório nas aulas de Educação Física.
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