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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. 

 02 pacotes de lenços umedecidos; 

 01 caixa de lenço de papel; 

 01 tubo de protetor solar – infantil em spray; 

 01 tubo de repelente para insetos - infantil em spray; 

 01 camiseta para aulas de Artes - usada – não precisa ser do Colégio, 2 nos  maiores do 

que a criança usa; 

 01 chapéu ou boné; 

 01 foto recente da família; 

 01 sacola em tecido com o nome da criança contendo: Uma muda de roupa da estação, 

uma toalha de banho pequena, um calçado próprio para a estação; 

 01 pasta plástica fina transparente com elásticos (2 cm); 

 01 caderno capa dura – 48 folhas (cor lisa); 

 01 caderno de desenho capa dura – 48 folhas (cor lisa); 

 01 penal para conter os lápis de cor e giz de cera; 

 01 tesoura sem ponta, com o nome da criança;  

 100 Folhas de papel A4- branca; 

 01 Pasta fichário universitário com 4 argolas cristal (265x345 mm), para portfólio; 

 50 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 Vermelha; 

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

 01 caixa de Giz de cera; 

 01 caixa de lápis de cor (máximo 24 cores). 
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Mochila (TAM. GRANDE) contendo:  

 Agenda do Colégio; 

 01 garrafa d’água, higienizada e com água; 

 Nécessaire contendo: 01 escova de dente (com porta escova); 01 pasta de dentes; 01 
toalha pequena. 

 Duas mudas de roupa completas de acordo com a estação. 

 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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