
 

 

Materiais de uso pessoal: 
 

 03 Cadernos brochurão (96 folhas) capa dura; 

 01 Caderno de brochura (96 folhas) capa dura pequeno; 

 01 Caderno de desenho grande; 

 01 Estojo com 3 ou 4 repartições; 

 01 Bloco de papel A4 cor creme (tipo canson); 

 01 Pasta catálogo A4 com plástico; 

 04 Lápis pretos nº 2B; 

 01 Caneta preta ponta porosa M para papel; 

 02 Colas bastão de 40g (1 cola ficará no ateliê de Artes); 

 02 Borrachas brancas macias; 

 01 Calculadora simples; 

 01 Apontador com depósito; 

 01 Régua de 30 cm; 

 01 Tesoura sem ponta (com nome gravado); 

 01 Caixa de lápis de cor (mínimo de 12 cores); 

 01 Caixa de giz de cera curton (15 cores); 

 01 Conjunto de caneta hidrográfica (mínimo de 12 cores); 

 01 Pasta poliondas (35mm - tamanho ofício) – COR VERDE; 

 01 Pasta comum fina (tamanho ofício); 

 03 Revistas de cruzadinha e caça palavras – infantil; 

 01 Garrafa para água (plástico ou metal). 
 

Materiais de uso coletivo (ficarão no ateliê de Artes): 
 

 01 Guache de 250 ml (cor verde) Acrilex; 

 01 Guache de 250 ml (cor amarelo) Acrilex; 

 01 Pincel chato nº 12; 

 01 Lixa grossa nº 100; 

 01 Color set (cor azul); 

 01 Color set (cor rosa); 

 01 Placa de EVA (cor amarelo); 

 01 Cola líquida Tenaz (50g); 

 10 Sacos plásticos grossos com furos; 

 03 Durex coloridos verde; 

 01 Bloco de papel criativo colorido A4; 

 01 Folha de papel camurça preto; 

 02 Caixas de massa de modelar (soft); 

 01 Tela de pintura 20x30; 

 01 Caixa de pintura à dedo; 

 Revistas para recorte e colagem. 
 

Materiais diversos para uso no Colégio: 
 

 01 Pote plástico pequeno com tampa (para guardar massinha); 
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Livro Paradidático: 
 

 01 “Friozinho na barriga”. Autora: Patrícia da Cunha. Editora Suinara. 
 

Observações: 
 

 Providenciar Atestado Médico Atualizado para as aulas de Educação Física com 
 data do ano de 2021; 
 
 No decorrer do ano letivo de acordo com as atividades, podem ser solicitados outros 
Materiais; 
 
 Todo material de uso pessoal deve estar etiquetado com nome da criança; 

 
 Todo material deverá ser reposto pelo estudante em caso de perda ou término. 

 
 Aconselhamos a não investirem em materiais com capas de personagens e outros 
 Atributos que não agregam valor ao aprendizado da criança; 
 
 Uniforme escolar: 

o Camiseta com o logotipo da escola (adquirir no Departamento Financeiro 
do Colégio (para contato: (19) 98962-1485).  
É vetada a customização do uniforme; 
o Tênis, sapatênis, sapato ou sandálias compresilhas. 

 
 
Calendário: 
 
 

 18/01/2021 (segunda-feira) – entrega dos materiais na sala de aula das 13h00 às  
17h00; 
 
 22/01/2021 (sexta-feira) – 1ª reunião de pais das 17h30 às 18h30; 

 
 25/01/2021 (segunda-feira) – Início das aulas às 13h00. 

 

 
 
 
 

 
Qualquer dúvida entrar em contato com a coordenação/secretaria do Colégio 
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