Os materiais deverão ser entregues no primeiro dia de aula
O MATERIAL DE USO PESSOAL DEVERÁ FICAR NA MOCHILA.
03 cadernos universitários de 100 folhas - tipo brochurão
com capa dura (não será permitido o uso de caderno espiral).
01 caderno pequeno de 48 folhas- capa dura
02 cadernos pequenos de 100 folhas- capa dura
01 marca texto
01 caneta futura
01 calculadora simples
03 lápis pretos nº 2
01 apontador com reservatório
02 borrachas
01 régua de 30 cm.
01 tesoura sem ponta (gravar nome)
01 tubo de cola bastão (grosso)
01 tubo de cola líquida
01 caixa de lápis de cor (24 cores)
01 caixa de giz de cera
01 caixa de canetinha
01 estojo
01 Minidicionário da Língua Portuguesa
01 tubo de cola líquida branca (grande)
01 pincel nº 08
01 dado
01 compasso
01 transferidor 180º
Importante:
Os professores farão as divisões das disciplinas dos
cadernos.
• Material de uso diário. Deverá ficar na mochila
etiquetado com o nome do aluno (inclusive mochila,
Lancheira e uniforme escolar)
•

MATERIAIS QUE FICARÃO NO COLÉGIO
PAPÉIS: CORES ROSA OU AZUL
02 folhas de papel dobradura
02 cartolinas
02 folhas de papel pedra
02 folhas de papel laminado
01 pacote de papel Ecocores 36 folhas
02 folhas de color-set
02 folhas de papel cartão
01 folha de papel microondulado
02 folhas de papel vegetal
02 placas estampadas de E.V.A
02 placas de E.V.A lisa
01 metro TNT azul
50 folhas de papel Lumicolor
100 folhas coloridas de papel sulfite
500 folhas de sulfite (A4)
01 bloco de canson - (A-4)
02 potes de tinta para tecido
01 metro de papel contact
01 folha de papel magnético

Observação:
• No decorrer do ano será solicitado a compra
de 1 livro paradidático e a impressão da
Apostila do Sebrae (Educação Financeira).
• Enquanto durar a pandemia trazer duas a
três máscaras e manter álcool em gel na
mochila.
• Trazer todos os dias 1 Squeeze.

Providenciar Atestado médico para a prática de Educação Física
As Papelarias abaixo oferecem descontos para os alunos do Colégio.
Papelaria Bazar Três

ABC Papelaria

Rua Monte Camberela, 444, Itaim Pta.
Tel. 2561-0969

Rua Curicharas, 56 Itaim Pta.
Fone: 2561-2038

LOJA DE UNIFORMES – H. MODAS: Rua Tibúrcio de Souza, 114 - Itaim Pta. / Tel: 2156-3108
dentro do Supermercado Higas.

