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Descriminação do material
Agenda escolar padrão da escola – disponível na secretaria
Avental plástico
Creme dental
Escova de dentes
Escova de cabelo ou pente
Necessaire para guardar materiais de higiene
Sabonete líquido (com o nome do aluno)
Toalha de mão (para ser trocada semanalmente) devidamente identificada com o nome da
criança
Toalha para forrar a mesa (na hora do lanche) devidamente identificada com o nome da
criança
Tesoura sem ponta
Pasta classificatória plástica com 10 plásticos costurados (para grafismo) – qualquer cor
Pasta polionda tipo maletinha tamanho A4 (para trabalhinhos bimestrais) – qualquer cor
Caderno de desenho encapado com contact
Caixa de lápis de cera com 12 cores
Caneta permanente ponta média 2.0
Estojo de canetinha hidrocor grossa com 12 unidades
Folha de papel cartão ( amarelo e vermelho) 5 de cada
Folha de papel celofane ( amarelo e vermelho) 2 de cada
Folha de papel laminado ( dourado e vermelho) 4 de cada
Novelos de lã ( amarelo e vermelho) 2 de cada
Pacote de estrelinhas
Pacote de lantejoulas grandes ( dourado e vermelho) 2 de cada
Pacote de lantejoulas pequenas ( dourado e vermelho) 2 de cada
Pacote de palito de sorvete
Pacote de penas pequenas
Folhas de cartolina ( amarelo e vermelho) 5 de cada
Folhas de EVA comum ( amarelo e vermelho) 5 de cada
Folhas de EVA com glitter ( amarelo e vermelho) 5 de cada
Pacote de papel color set comum
Pacote de papel color set lumicolor
Pincel médio
Pincel tipo batedor grosso
Pote de tinta guache de 250ml ( amarelo e vermelho) 2 de cada
Pote de massinha de modelar (grande)
Pote de purpurina (cores diversas) ( amarelo e vermelho) 2 de cada
Resma de papel A4
Resma de papel A3
Caixa de colchetes n°06
Rolo de fita de embalagem transparente 50x50 grossa
Rolo de papel crepom (amarelo e vermelho) 4 de cada
Tubo de cola branca de 250ml
Tubo de cola colorida de 250 ml (amarelo e vermelho) 2 de cada
Tubo de cola de isopor
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Unidade de cola quente (bastão grosso)

Para que possamos manter organizadas as instalações de nosso ambiente escolar, as
determinações abaixo devem ser seguidas por todos aqueles que optarem pela compra dos itens desta
lista:
1. Não serão recebidas listas de material incompletas.
2. Receberemos o referido material (Exceto os Materiais em Negrito) à partir da segunda quinzena de
janeiro de acordo com o agendamento feito pela secretaria.
3. Todo o material entregue será conferido na presença do responsável;
4. Os materiais em negrito deverão ser entregues à professora no primeiro dia de aula.
5. Salientamos que após esta data, consideraremos o aluno como optante pela taxa de material e que o
valor de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), relativo à mesma, será lançado no boleto da
mensalidade (4x R$ 120,00) nos meses de fevereiro, março, agosto e setembro.
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Descriminação do material
Agenda escolar padrão da escola – disponível na secretaria
Avental plástico
Creme dental
Escova de dentes
Escova de cabelo ou pente
Necessaire para guardar materiais de higiene
Sabonete líquido (com o nome do aluno)
Toalha de mão (para ser trocada semanalmente) devidamente identificada com o nome da
criança
Toalha para forrar a mesa (na hora do lanche) devidamente identificada com o nome da
criança
Tesoura sem ponta
Pasta classificatória plástica com 10 plásticos costurados (para grafismo) – qualquer cor
Pasta polionda tipo maletinha tamanho A4 (para trabalhinhos bimestrais) – qualquer cor
Caderno de desenho encapado com contact
Caixa de lápis de cera com 12 cores
Caneta permanente ponta média 2.0
Estojo de canetinha hidrocor grossa com 12 unidades
Folha de papel cartão ( amarelo e vermelho) 5 de cada
Folha de papel celofane ( amarelo e vermelho) 2 de cada
Folha de papel laminado ( dourado e vermelho) 4 de cada
Unidades de lápis grafite preto
Novelos de lã ( amarelo e vermelho) 2 de cada
Pacote de estrelinhas
Pacote de lantejoulas grandes ( dourado e vermelho) 2 de cada
Pacote de lantejoulas pequenas ( dourado e vermelho) 2 de cada
Pacote de palito de sorvete
Pacote de penas pequenas
Folhas de cartolina ( amarelo e vermelho) 5 de cada
Folhas de EVA comum ( amarelo e vermelho) 5 de cada
Folhas de EVA com glitter ( amarelo e vermelho) 5 de cada
Pacote de papel color set comum
Pacote de papel color set lumicolor
Pincel médio
Pincel tipo batedor grosso
Pote de tinta guache de 250ml ( amarelo e vermelho) 2 de cada
Pote de massinha de modelar (grande)
Pote de purpurina (cores diversas) ( amarelo e vermelho) 2 de cada
Resma de papel A4
Resma de papel A3
Caixa de colchetes n°06
Rolo de fita de embalagem transparente 50x50 grossa
Rolo de papel crepom (amarelo e vermelho) 4 de cada
Tubo de cola branca de 250ml
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Tubo de cola colorida de 250 ml (amarelo e vermelho) 2 de cada
Tubo de cola de isopor
Unidade de cola quente (bastão grosso)

Para que possamos manter organizadas as instalações de nosso ambiente escolar, as
determinações abaixo devem ser seguidas por todos aqueles que optarem pela compra dos itens desta
lista:
1. Não serão recebidas listas de material incompletas.
2. Receberemos o referido material (Exceto os Materiais em Negrito) à partir da segunda quinzena de
janeiro de acordo com o agendamento feito pela secretaria.
3. Todo o material entregue será conferido na presença do responsável;
4. Os materiais em negrito deverão ser entregues à professora no primeiro dia de aula.
5. Salientamos que após esta data, consideraremos o aluno como optante pela taxa de material e que o
valor de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), relativo à mesma, será lançado no boleto da
mensalidade (4x R$ 120,00) nos meses de fevereiro, março, agosto e setembro.

