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A) ITENS DE MATERIAL ESCOLAR:
• 100 folhas de desenho tamanho A4 gramatura 180;
• 80 folhas de desenho tamanho A3 gramatura 180;
• 20 folhas de papel pardo tamanho A4 gramatura 120;
• 20 folhas de papel pardo tamanho A3 gramatura 180;
• 01 folha de papel celofane;
• 02 folha de papel cartaz 01 folha de papel cartaz LAMINADO;
• 01 folhas de EVA tamanho cartaz;
• 02 pacotes de papel color set cards A4 gramatura 120 (pct colorido);
• 02 folhas de papel crepom;
•02 lixas preta ou marrom;
• 03 METROS papel contact transparente;
• 01 caixa de giz de cera JUMBO com 15 cores;
• 01 caixa de lápis de cor JUMBO com 12 cores;
• 01 caixa de giz de cera PASTEL 12 cores;
• 01 estojo de canetinhas hidrográficas JUMBO/PILOTO com 12 cores;
• 01 pacote de argila;
• 02 caixas de massa de modelar a base de amido ultra macia com 12 cores;
• 06 tubos de cola branca de 90g;
• 01 tesoura de inox (identificada) – referência 2705/94 (CONFORME IMAGEM);
• 01 lápis 6B (IDENTIFICADO);
• 01 caneta preta grossa COMPACTOR;
• 01 caneta preta fina COMPACTOR;
• 01 pacote com 100 lantejoulas GRANDES;
• 01 caneta marca texto;
• 02 tubos de cola glitter;
• 01 caixa de plasticor;
• 01 pincel para pintura nº8;
• 01 rolinho de pintura;
• 01 pote de tinta têmpera 250g;
• 01 pasta Clear Book BD-20 transparente, com 20 folhas, para a avaliação;
• 01 pasta A3 para guardar trabalhos;
• 01 anilina comestível;
• 01 prato e 01 copo de inox para a merenda (disponível na loja Letral, localizada no Colégio);
• Kipá - somento para os meninos (disponível na loja Letral, localizada no Colégio);
• 01 pacote de balão bola liso nº9;
*Solicitamos que os itens que necessitam escolha de cor, sigam a referência conforme a letra inicial
do nome do(a) aluno(a):
A – F: azul;
G – K: verde;
L – P: vermelho;
Q – U: rosa,
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B) ITENS DE USO PESSOAL A SEREM ENTREGUES PARA A PROFESSORA NA REUNIÃO COM
PAIS DO DIA 21/02:
•
•
•
•
•
•
•
•

01 guardanapo para merenda tipo americano (identificado com nome);
01 garrafinha ou copo plástico com tampa (identificado com nome);
01 caixa de plástico organizadora (média ou grande) transparente com tampa;
02 caixas de lenços de papel (identificadas com nome);
01 almofada média para sentar na rodinha (identificada com nome);
02 pacotes de lenço umedecido (identificados com nome);
01 fantasia e acessórios;
02 revistas e 03 jornais para recortes;
C) ITENS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS (JOGOS, LIVROS E BRINQUEDOS):
• Pagamento da taxa de R$120,00 (em dinheiro ou cheque) na Secretaria Escolar para aquisição
de material pedagógico.
D) ITENS DA MOCHILA - É DE RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA MANTER A MOCHILA DO
ALUNO PERMANENTEMENTE ABASTECIDA COM:
• 01 necessaire identificada com o nome contendo 01 escova de dente com tampa de proteção, 01
tubo de creme dental e 01 pente ou escova de cabelo (todos os itens devem ser identificados);
• 01 muda de roupas da estação;
E) ITENS DE UNIFORMES A SEREM ADQUIRIDOS NA LOJA TOP SUL (RUA VICENTE DA
FONTOURA, 2214 - T:3333-3131):
• Uniforme escolar;
• Avental de artes da Escola;

