
01 Apontador 02 Folhas de Papel Pardo ou Kraft
01 Caderno Brochura grande 50 folhas 01 Jogo de Canetas Hidrocor 
01 Caderno de desenho Grande 04 Lápis Preto nº 2
02 Blocos de Papel Canson A4 01 Pincel Quadrado nº 14
02 Blocos Criativos (colorido e decorado) 02 Potes Têmpera Guache 250 ml (verde e 

laranja)
02 Borracha Branca Macia 01 Rolinho para pintura (esponja)
02 Caixa de lápis de Cor (12 cores) 02 Saquinhos de sementes e grãos
01 Caixa de Sapato Encapada com Plástico 01 Tesoura Escolar Sem Ponta de boa qualidade
01 Caixa de Tinta Plasticor (06 Cores) 02 Tubos de Cola Líquida (grande)
02 Caixas de Giz de Cera 01 Rolo de fita crepe grande
02 Caixas de Massa de Modelar (12 cores) 05 Papel de seda
01 Camiseta Velha grande (adulto) para pintura 03 Crepom (vermelho, verde e marrom)
02 Papel Laminado (azul e prata) 01 Pasta de Plástico fina com Elástico 
02 Colas Bastão Grande 02 Lixa de parede grossa
05 Envelopes Pardos - Tamanho A3 01 Pacote de algodão
01 Estojo Escolar com 2 divisórias 01 Pacote de Perfex para as aulas de artes
01 Esponjas de banho 01 Metro de plástico para forrar mesa aulas de 

artes
01 Folhas de celofane (azul, vermelho e amarelo) 02 Folhas de papel cartão
04 Folhas de E VA (verde e amarelo) 20 Saquinhos Plásticos transparentes com 04 

furos
02 Folhas de EVA fantasia MATERIAL DE HIGIENE
02 Folhas de Papel Color-Set fantasia 01 Copinho de bico ou Squeeze
02 Folhas de Papel Color-Set azul 01 Necessaire
02 Refis de cola quente grossa 02 Caixas de Lenço de Papel
02 Refis de cola quente fina 01 Sacola plástica de mercado para roupa suja
01 Aquarela 01 Toalhinha de Mão com o Nome do Aluno na 

lancheira
02 Rolos de fita cetim – grosso e fino (azul e 

verde)
01 Lenço umedecido

01 Rolo de barbante 

Observações: Srs. Pais;

 Observem no material escolar enviado para casa, o que pode ser reutilizado.

 O  material  completo  deverá  ser  entregue  no  colégio  no  período  da  tarde,  no  dia:  27  e

28/01/2021, para conferência do professor responsável. 

  Início das Aulas: 01/02/2021  

 Os etiquetados com nome completo do (a), aluno (a), turma e período, assim como todo o

material.
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 O  material  de  uso  diário  do  aluno  deve  vir  na  mochila  no  primeiro  dia  de  aula  (estojo,

apontador, borracha, lápis, tesoura, cola bastão).

 Assim que precisarmos de reposição de material escolar, será solicitado via agenda escolar. A

solicitação de material complementar será feita pelo professor de cada disciplina, conforme a

necessidade  das  disciplinas  e  projetos. O  professor  solicitará  o  material  ao  aluno  com

antecedência, e o responsável se compromete no envio do mesmo na data solicitada.

Atenção:

O envio completo dos materiais  é de responsabilidade dos senhores pais, aqueles que não se

comprometerem  no  envio  e  pagamento  dos  materiais  didáticos  poderão  sofrer  prejuízos  na

execução  das  atividades  escolares  do  aluno,  sendo  o  colégio  dirimido  de  quaisquer

responsabilidades. Os materiais devem estar em posse do aluno até a segunda semana de aula.  

Roda de Leitura:

Serão adquiridos dois títulos indicados pelo  Colégio, os quais farão parte da Roda de Leitura. Os

títulos serão enviados via agenda pela professora da turma.

Lembrando que o local da compra do material escolar é de livre escolha dos pais.

Atenciosamente
Equipe Pedagógica


