
 

TRAZER NO DIA DA ENTREGA DO MATERIAL 

 01 fichário, tipo arquivo com  4 aros grandes, com 100 plásticos encorpados de 0,15mm, para o portfólio individual, 

tamanho A4 (Os plásticos devem ser colocados no fichário). 

 01 blusa de malha, na cor branca (Hering ou similar), no tamanho P, de adulto (Será utilizada nos momentos de pintura, 

para não sujar o uniforme), pode ser uma blusa usada. 

 01 Pen Drive 8GB, marcado com o nome. 

 01 caixa de Pintura a dedo 30ml, com 6 cores. 

 01 caixa de giz de cera Oil Pastel com 12 cores.  

 10 plásticos de tamanho A3. 

 02 lixas de parede n° 80. 

 03 colas líquidas de 90g. 

 01 pote de gel (sem álcool), 300g. 

 03 caixas de massinha de modelar plástica, com 12 bastões – NÃO PODE SER A BASE DE AMIDO 

 Objetos que não estão sendo mais utilizados como: relógio, secador de cabelo, óculos de sol, lanterna, boné, celulares, 

bijuterias, etc. Obs.:  Pedimos  especial  atenção  para  não  enviar peças pequenas e/ou com pontas. 

 01 revista atual, com muitas gravuras de crianças, animais ou paisagens. 

Apenas para o turno da manhã: 

 01 caixa de lápis de cor, JUMBO, triangular, com apontador apropriado.  

 02 potes de tinta guache (um marrom e um verde) 

 02 canetas de retroprojetor (uma vermelha e uma azul)  

Apenas para o turno da tarde: 

 01 conjunto de canetas hidrocor grossas, com 12 unidades.  

 02 potes de tinta guache (um preto e um laranja)  

 02 canetas de retroprojetor (uma verde e uma rosa)  
 

TRAZER DIARIAMENTE 

 01 agenda escolar - será entregue pelo Colégio no início do ano letivo. 

 01 mochila (com a logomarca do Colégio, será fornecida no dia da entrega de material)  

 01 muda extra de uniforme (*). 

 01 muda de roupa comum (*). 

 02 calcinhas ou cuecas (*). 

 01 sandália ou calçado (*). 

 01 par de meias (*). 

 04 fraldas descartáveis (**). 

 01 copo de material firme, para beber água (preferencialmente sem tampa ou vedação) (*). 

 01 embalagem de lenços umedecidos. 

(*) Manter as peças de reserva na mochila e repor diariamente, se necessário. 

(**) Para as crianças que ainda têm necessidade. 

 

Observações: 
1. Todo o material deverá ser marcado com o nome do aluno, inclusive as peças do vestuário, onde deve ser bordado ou 

pintado com caneta própria, o nome e um sobrenome, por extenso. 
2. Dúvidas sobre a lista, entrar em contato com a Secretaria do Colégio pelo telefone: 3218-1717. 
3. Pedimos aos pais que se empenhem ao máximo para trazer o material completo, pois isso facilitará muito o trabalho a ser 

realizado com as crianças, desde o primeiro dia de aula. 
4. Os alunos receberão a Agenda Oficial e a mochila do Colégio na primeira semana de aula, que deverão fazer parte do 

material de uso diário. 
5. Para simplificar, cobraremos o valor de R$98,00 (noventa e oito reais), divididos em duas parcelas, (no boleto de março e 

abril) para a compra do livro de literatura, da mochila e de brinquedos. 
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