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MATERIAL ESCOLAR
01 Apontador com depósito
02 Borrachas brancas (tipo escolar)
01 Caderno de aritmética brochura (universitário) de capa dura com 40
folhas (Kids)
05 Cadernos brochura ¼, pequeno, de capa dura, com 48 folhas
01 Caixa de caneta hidrográfica (12 cores)
02 Canetas marca-textos (cores variadas)
01 Caixa de cola glitter 23 g – (6 cores)
02 Colas brancas de 110 g cada
01 Estojo escolar grande
02 Fitas crepe - branca 18 mm x 50 m

01 Fita crepe branca larga
01 Caixa de lápis de cor triangular (12 cores)
04 Lápis pretos nº 2
01 Livro de literatura (adequado à idade)
02 Caixas de massas de modelar Soft (12 cores cada) 180 g
01 Régua acrílica com 30 cm
02 Pcts. de sacos plásticos A4 grosso - 4 furos (25 unidades cada)
01Tesoura escolar sem ponta
01 Calculadora simples
01 Caderno de Caligrafia
01 Pasta catálogo A4 - com 25 plásticos

OS ITENS ABAIXO DEVERÃO SER ENTREGUES EM CAIXA IDENTIFICADA:
01 Pacote de palito de churrasco
02 Tintas guache (rosa e roxa)
01 Pct. de bloco para desenho A3 branco 140g (20 folhas) Canson
02 Pcts. de botões grandes nº 32 ( 12 unidades cada)
02 Massa para biscuit
03 Durex colorido (cores variadas)
01 Pct. palito de sorvete colorido
01 Caixa de cola colorida com glitter
01 Caixa de cola colorida
04 Unidades de anelina comestível
01 Rolinho para pintura
01 Pincel fino nº6
01 Pincel de aquarela nº 10

02 Pcts. de papel criativo A4 120g - Color Set - 8 cores – (24 folhas
cada)
01 Revista usada para recorte. Alguns exemplos são as revistas
VEJA, Época, Nova, entre outras
01 Pct. de papel sulfite A4 75g branco – (500 folhas)
01kg de argila
100g de açafrão
01 Estojo de aquarela escolar 12 cores
01 Caixa de palito de dente
05 Pacotes de bolinha de gel
06 Folhas de transparência
01 Caneta preta permanente
01 Caixa de giz carvão

O kit com os materiais concretos para disciplina de matemática – deverão ser adquiridos junto ao
departamento ﬁnanceiro do colégio.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• O material é de uso pessoal. Por isso, deverá ser identificado com o nome do aluno;
• Os materiais deverão ser entregues no colégio nas reuniões de pais no início do ano letivo ou na semana de: 31/01 a 04/02/2022;
• Será cobrada, para a Mostra de Artes, uma taxa para a aquisição do material que será utilizado;
• Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo, conforme as atividades selecionadas para os alunos.

