OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES NO PRIMEIRO DIA DE AULA.
MATERIAIS QUE FICARÃO NO COLÉGIO:
PAPÉIS: CORES ROSA e BEGE
01 placa estampada de E.V.A
(listras/bolinhas/brilhante)
01 placa lisa de E.V.A
01 folha de color set
200 folhas brancas de papel sulfite (A4)
100 folhas coloridas de papel sulfite - cor bege (A4)
01 pacote de Ecocores (36 folhas) estampado
01 bloco de papel canson A4
02 metros de TNT
01 caderno pequeno de capa dura 50 folhas
01 tubo de cola líquida (grande)
01 tubo de cola bastão
01 caixa de massa de modelar de amido (12 cores)
01 pasta fina com elástico na cor vermelha
03 envelopes pardos – tamanho ofício
05 saquinhos de plástico transparentes tam. A4 (grossos)
02 bastões finos de cola quente
01 caneta permanente (ponta fina ou média)
01 livro infantil (adequado a faixa etária)
ARTE
01 pincel quadrado nº 14
01 camiseta de adulto branca para a aula de Arte
01 caixa de tinta plástica
01 pacote de palito de sorvete colorido
01 fita crepe
01 tubo de tinta 3 D
01 durex largo

MATERIAL DE USO DIÁRIO DEVERÁ FICAR NA
MOCHILA
01 mochila ou mala
04 lápis pretos nº2
01 apontador com reservatório
01 caixa de lápis de cor (24 cores)
01 caixa de giz de cera grosso (12 cores)
01 jogo de canetinhas (12 cores)
03 borrachas
01 tesoura sem ponta (gravar o nome do aluno)
01 estojo simples (dois compartimentos)
01 estojo simples para colocar o giz de cera
01 troca de roupa conforme a estação do ano.
NECESSAIRE CONTENDO:
01 creme dental e 01 escova de dente (que
deverá ser trocada a cada 2 meses),
01 toalhinha de mão e 01 caixa de lenço de papel
01 caneca de plástico (deverá ficar na mochila do
aluno)
Importante:
• Identificar a mochila, lancheira e uniforme
com o nome do aluno.
• Providenciar um estojo para ficar em casa
com: lápis preto, borracha, apontador, lápis de
cor, cola e tesoura.
• Enquanto durar a Pandemia trazer duas a três
máscaras e manter o álcool em gel na mochila.

As Papelarias abaixo oferecem descontos para os alunos do Colégio.
Papelaria Bazar Três
Rua Monte Camberela, 444, Itaim Pta.
Tel. 2561-0969

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

UNIFORMES – H. MODAS: R: Tibúrcio de Souza, 114 - Itaim Pta. / Tel: 2156-3108 Dentro do Supermercado Higas.

