MATERIAL ESCOLAR PARA DEIXAR NA ESCOLA
500 folhas papel sulfite A4 (Copimax ou Chamex)
50 folhas sulfite A4 40 (120g/m²)
5 unidades envelope para carta sem CEP
5 unidades envelope saco 24x34 Ouro
1 folha EVA 2mm com gliter
1 folha EVA liso
2 folhas papel color set cores sortidas
2 folhas de papel pardo
1 rolo de papel crepom
1 folha de etiqueta (Pimaco modelo 6080)
1 unidade pasta plástica com grampo azul
1 rolo fita crepe 18x50
1 unidade de fita adesiva transparente larga
1 metro de velcro
1 pacote palito de sorvete com 100 unidades colorido
1 pacote de bexiga nº 07 (São Roque)
8 pares de olhinhos (pequeno, médio e grande)
10 unidades botões de roupa (vários tamanhos)
4 unidades cola 40 gr líquida (Flix branca)
1 fita metalóide
1 pote tinta PVA 250ml (Acrilex)
1 unidade pincel chato nº 12 (Tigre)
4 caixas massinha de modelar 12 cores (Soft- Acrilex)
1 unidades brocal (gliter)
2 pacotes de lantejoula (grande)
MATERIAL ESCOLAR PARA TRAZER
NO PRIMEIRO DIA DE AULA
1 unidade Mochila
1 unidade lancheira
1 unidade toalhinha de mão
1 unidade creme dental
1 unidade escova dental
1 unidade brinquedo pedagógico
1 unidade balde de areia
1 unidade estojo sem divisória

1 cx de tinta guache (Pequena)
1 unidades tinta dimensional (Acrilex)
3 unidades de refil de cola quente (Fina)
5 unidades saco presente 30x44 plástico
1 caixa gizão de cera 12 cores (Acrilex ou Faber Castell)
1 caixa lápis 12 cores jumbo (preferência Faber Castell
pois outras marcas não aparecem com nitidez nos
desenhos e no colorir).

1 kit de pintura facial (Pequeno)
1 unidade tela pintura 20x30 – (Tamanho mínimoTecido C/Mold.Madeira)
1 unidade novelo de lã
2 unidades prendedor de roupa madeira
1 pacote algodão colorido
1 caixa de lenço de papel
1 caixas palito de fósforo
1 unidade perfex

Observações:
* Todo material deverá ser etiquetado com o nome do
ALUNO. Pedimos a gentileza de não dobrar e nem enrolar
os papéis. Os materiais deverão ser entregues nos dias
21/01/2019 e 22/01/2019 nos horários das 8h às 11h30min
e das 13h às 17h.
* Lembramos que a agenda é para a organização pessoal do
aluno, os comunicados e demais avisos oficiais do colégio
seguirão via ClassApp (é importantíssimo que seu cadastro
esteja atualizado para o recebimento dos mesmos).

