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 Materiais a serem entregues nos dias 07 e 08 fevereiro de 2018, no horário das 8h30min às 
12h00min, diretamente para as professoras. Os materiais serão conferidos no dia da entrega. 
É de extrema importância que todos os materiais sejam entregues nesse período. 

SOLICITAÇÃO: adquirir materiais sem personagens, preferencialmente na cor lisa, para 
diminuir as distrações no uso do material escolar pela criança. 

 01 pacote de lenço umedecido; 

 01 tubo de protetor solar - infantil em spray; 

 01 tubo de repelente para insetos - infantil em spray; 

 01 camiseta para aulas de Artes - sendo 1 manga curta para verão e 1 manga longa para 
inverno (pode ser usada e não precisa ser do Colégio,  2 nº  maiores do que a criança 
usa); 

 01 foto recente da família (tamanho 10X15, formato paisagem); 

 500 Folhas de papel A4 de cor branca; 

 01 Pasta fichário universitário com 4 argolas cristal (265x345mm)para portfólio; 

 150 plásticos com 4 furos (240x325 mm) (organizados dentro das argolas da pasta 
fichário descrita acima); 

 01 tubo de cola líquida 40 g;  

 01 tubo de cola bastão 22 g; 

 01 pote de tinta guache 250 ml, na cor Preta; 

 01 pote de tinta guache 250 ml, na cor Rosa; 

 01 caixa de giz de cera;  

 01 caixa de lápis de cor (máximo 24 cores); 

 01 jogo de canetinhas 12 cores; 

 01 caixa de massinha; 

 01 pacote de papel vergê 120 g/m; 

 01 pacote de papel A4 colorido 80 g/m 

 01 pen drive 16 GB para fotos (semestral); 

 01 caixa de cola colorida. 
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Mochila (TAM. GRANDE) contendo:  

 Agenda do Colégio; 

 Nécessaire contendo: 01 pente ou escova de cabelo; 01 escova de dente (com porta 
escova), 1 pasta de dente; 

 01 garrafa d’água, higienizada e com água; 

 Duas mudas de roupa completa de acordo com a estação; 

 02 pares de meia; 

 02 calcinhas ou cuecas; 

 Um TÊNIS; 

 01 chapéu ou boné.  

Todos os materiais acima devem estar na mochila todos os dias. 

Lancheira (TAM. GRANDE) que contenha dentro: 

 O lanche; 

 Uma toalha ou guardanapos para servir o lanche. 

Todos os materiais acima devem estar na lancheira todos os dias. 

Para cultivarmos a ordem e o zelo pelos materiais, solicitamos que os materiais acima venham 
todos identificados com o nome da criança.  

OBS: sempre que necessário, solicitaremos a reposição dos materiais. 
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