Lista de Material Escolar 2018
Infantil V
 01 aquarela (sugestão de marca: Faber Castell)

 01 rolo de fita dupla face larga

 01 bloco criativo Eco Cores

 Lantejoulas (3 cores diferentes)

 01 bloco de papel Canson A3 - 180g

 Glitter (3 cores diferentes)

 01 bloco de papel Canson A4 - 180g

 01 tubo de cola líquida média 110 g (sugestão de

 01 caderno de desenho capa dura sem margem –
48 folhas

marca: Tenaz)

 01 caderno pequeno de capa dura – 46 folhas

 05 folhas de cartolina branca

 01 caderno grande brochura de capa dura - cor a
escolher – 96 folhas

 05 folhas de E.V.A. com glitter

 01 caixa de cola colorida – 6 cores (sugestão de
marca: Acrilex)

 03 folhas de papel cartão (cores variadas)

 04 tubos de cola bastão média (sugestão: Pritt)

 05 folhas de E.V.A. lisa (cores a escolher)

 01 pote de massinha – (sugestão: Guti Guti)

 03 folhas de papel cartão ondulado (cores a
escolher)

 01 pacote de sulfite tamanho A4 – 500 folhas

 05 folhas de papel collor-set (cores variadas)

 01 pasta (2 a 3 cm de espessura) com elástico –
cor a escolher

 03 folhas de papel crepom (cores variadas)

 02 pincéis série – 815 – nº 18 e 24

 05 folhas de papel pardo/craft

 01 pote de guache 250 g. (sugestão de marca:
Maped, Acrelex ou Faber Castell) - cor a escolher

 02 metros de contact transparente

 03 rolos de fita crepe larga 48 x 40 (30 metros)

 03 bastões de cola quente (espessura fina)

 01 durex incolor

 03 bastões de cola quente (espessura grossa)

 02 durex colorido (cores variadas)

 01 revista usada para recortes

 03 folhas de celofane (cores a escolher)

 15 saquinhos plásticos (tamanho ofício com furo)

Materiais de uso individual
 01 apontador com depósito
 01 borracha macia (repor quando necessário)

 01 “nécessaire” com toalha de mão, escova e
pasta de dente

 01 caixa de giz de cera (12 cores)

 01 tesoura sem ponta com nome gravado

 01 caixa de lápis de cor (12 cores)

 Para as aulas de Judô: Quimono, chinelo e faixa
branca para iniciantes.

 01 camiseta grande para as oficinas de arte
 01 conjunto de canetinhas (12 cores) (sugestão
de marca: Faber Castell)
 01 estojo com 3 divisórias (canetinhas / giz de
cera; lápis de cor / lápis, borracha e apontador)
 04 lápis de escrever (repor quando necessário)

 Para as aulas de Ballet: Meninas – na cor rosa –
Collant, meia-calça, saia e sapatilha. O cabelo
deverá ser preso com coque. Meninos – uniforme
do colégio e sapatilha preta.
 01 troca de uniforme na mochila (calça, camiseta
e bermuda)

Obs.: Os alunos trarão no primeiro dia de aula seu material de uso individual etiquetado com nome e
série. Os demais materiais deverão ser entregues na secretaria do colégio do dia 22 ao dia 26/01/2018.

