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Descrição
01 caderno de 96 folhas (BROCHURÃO – TILIBRA) – capa amarela
01 caderno de 96 folhas (BROCHURÃO – TILIBRA) – capa vermelha
01 caderno de 96 folhas (BROCHURÃO – TILIBRA) – capa azul
01 caderno de 48 folhas (BROCHURÃO – TILIBRA) – capa livre
01 estojo simples – de zíper
04 lápis pretos – grafite – nº 2
01 apontador simples – com depósito
01 borracha macia (TK PLAST)
01 régua de 30 cm em acrílico transparente (sugestão: DESETEC, TRIDENT ou SUPER
ARTE)
01 tesoura escolar sem ponta com nome gravado (sugestão: MUNDIAL ou
TRAMONTINA – pedimos que não enviem outros modelos como: Mickey, Minie etc.)
01 caixa de lápis de cor – 24 cores (sugestão: FABER CASTELL)
01 conjunto de giz de cera
01 conjunto de canetas hidrográficas longas – 12 cores (sugestão: FABER CASTELL ou
COMPACTOR
01 caneta marca-texto – cor amarela
01 caneta esferográfica verde
02 colas bastão 40g (sugestão: FABER CASTELL ou PRITT)
02 cola branca 110g (sugestão: TENAZ ou CASCOLAR)
01 régua de 15cm
01 pasta branca transparente – com elástico – tamanho ofício (sugestão – PLASCONY)
01 Pasta catálogo c/50 envelope. ofício 0,10 pebd c/visor 107 - ( sugestão - Plastpark )
01 pacote de 200 folhas de papel sulfite A4 (preferencialmente – REPORT)
01 pacote Color 7 colorida
01 bloco de papel Canson branco A3
02 pacotes de Coleção Eco cores - Textura visual (36 folhas)
30 sacos de plástico grosso – tamanho ofício (sem nome)
01 estojo de aquarela
01 pincel - chato nº 10
01 revista para recorte (adequada para crianças)
02 revistas passatempo – tipo Coquetel – adequada à faixa etária
02 gibis novos
01 EVA vermelho
01 camiseta grande e velha para aula de pintura (pode ser de adulto) – evitar avental
02 caixas de lenço de papel com 100 unidades
01 livro de literatura infantil de acordo com a faixa etária para a biblioteca circulante.
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Observações Gerais
*Agenda do Colégio: Será entregue pela professora, no início das aulas. As páginas iniciais
deverão ser devidamente preenchidas.
1. Pedimos que a qualidade, quantidade e detalhes dos materiais listados sejam
respeitados. Quando necessário, o material deverá ser reposto durante o ano.
2. Ficará a critério dos pais a escolha do material cuja marca não foi sugerida.
3. Pedimos que não sejam adquiridas mochilas e lancheiras sofisticadas.
4. Todo material deverá vir etiquetado ou marcado com o nome completo e a série/ano do
(a) aluno (a) (recomenda-se o uso da caneta para RETROPROJETOR).
5. Marcar o nome completo do (a) aluno (a) no uniforme (Recomenda-se a caneta
ACRILPEN – própria para tecido).
6. O restante do material deverá ser entregue, pelos pais ou responsáveis, à
professora, na sala de aula.

Data e horário de entrega do material: 24/01/2019 (quinta-feira) às 7hrs às
9hrs;
Início das aulas do Infantil I: 28/01/2019 – segunda-feira – Somente para
alunos novos;

Horário normal das aulas para todos os alunos: a partir de 29/01/2019;
Reunião de Pais: 23/01/2019 às 19h - quarta-feira - Local: Teatro

