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01 Régua com 15 cm
01 Apontador com depósito
01 Borracha branca escolar
01 Caixa de caneta hidrográfica (12 cores)
02 Canetas para retroprojetor 2.0 mm (cores variadas)
01 Dado
01 Estojo escolar grande
02 Histórias em Quadrinhos - podem ser usadas, desde que
estejam em bom estado de conservação.
01 Caixa de lápis de cor triangular (12 cores)
02 Lápis pretos nº 2 - triangulares
03 Caixas de massa de modelar Soft – (12 cores cada) 180g
01 Pct. de palito de sorvete colorido de ponta redonda
(100 unidades - cor livre)
01 Tesoura escolar sem ponta
01 Caderno quadriculado 1x1 cm - Brochura capa dura
universitário 48 folhas
01 Caderno brochura pedagógico meia pauta 48 folhas
01 Caderno brochura capa dura universitário 48 folhas
01 Livro: ‘O Colecionador de Palavras’, autor: Peter H.
Reynolds (Projeto literário)

01 Pct. Sulfite A4 75g branco (500 folhas)
01 Fita crepe branca larga
1 Pasta catálogo oficio PVC de visor com 50
pláticos
02 Folhas de papel manteiga
01 Unidade tela de pintura 20x20
02 Potes de lantejoulas grandes de 7 mm
01 Caixa de giz de cera
10 metros de fitas de cetim de cores
variadas (espessura livre escolha)
01 Aquarela com 12 cores
04 Potinhos de corantes artificiais de 10ml
01 Prancheta A4
01 Kit de cortadores de massinha
01 -Kit de bichinhos da fazenda e ou
dinossauros
02 Potes de glitter 35 gramas (livre escolha
da cor)

OS ITENS ABAIXO DEVERÃO SER ENTREGUES EM CAIXA
IDENTIFICADA

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

20 Unidades de saco plástico A4
04 Pcts. de botões grandes nº 32 coloridos (12 unidades
cada)
01 Tinta guache 250 ml cor laranja
01 Pincel chato nº 10
01 Pincel chato nº 06
01 Pct.de saco plástico Zip Lock com fecho hermético com
05 unidades (24 cm x 34 cm)
02 Colas em bastão
05 Pcts. de bolinhas de gel
01 Pcts. de sulfite A3 75g colorido - com 100 folhas
03 Pcts. de papel criativo A4 120g - Color Set - 8 cores (24
folhas cada)
02 Caixas de massa de modelar
01 Massa para biscuit

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.

