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MATERIAL ESCOLAR / 2018 – PRIMEIRO SEMESTRE
INFANTIL I
01 brinquedo pedagógico (adequado à faixa etária)
05 placas de E.V.A. (nas cores: laranja, verde, vermelho, azul e rosa)
04 folhas de color set (nas cores: verde, azul claro, amarelo e vermelho)
04 folhas de papel cartão (nas cores: marrom, laranja, vermelho e azul)
04 folhas de papel crepom (nas cores: amarelo, verde, vermelho e laranja)
01 resma de sulfite (branca) A4
100 folhas de sulfite (verde)
01 pacote de papel ECO CORES TEXTURA VISUAL A4 180 g/m²
01 pacote de papel canson A4 120 g/m²(branco)
01 novelo de lã
01rolo de fita crepe (19X50)
01rolo de fita dupla face (12X30)
10 bastões (finos) de cola quente
02 tubos de cola branca (90g)
01 pote de guache (250ml) vermelho
10 botões coloridos (grande)
01 jogo de caneta hidrocor (12 cores – grossa)
01 caixa de gizão de cera grande
01 caixa de lápis de cor gigante (12 cores) COM APONTADOR
01 pasta com elástico mini na cor: AZUL (fina)
01 pacote de algodão
10 sacos plásticos transparentes (grosso) c/4 furos
01 pacote de palito de sorvete colorido
01 pote de massa de modelar
03 pacotes de lantejoulas (GRANDE) rosa, amarela, verde
01 pincel (chato) nº 12
01 pincel (chato) nº 20
02 rolos de durex colorido (azul e vermelho)
01 rolo de barbante
OBSERVAÇÕES:
• O material escolar deve ser entregue na escola na primeira semana de aula, devidamente
identificado.
• Utilizar uma mochila escolar em que caiba uma troca completa de roupa da criança.
• Enviar um nécessaire com: 01 escova de dentes, com capa protetora e 01 creme dental sem flúor.
• O material de uso pessoal do aluno (a) deverá ser reposto sempre que terminar.
• Enviar 01 garrafa tipo squeeze (para água).
• A AGENDA ESCOLAR DEVERÁ SER ADQUIRIDA NA RECEPÇÃO DO COLÉGIO.
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MATERIAL ESCOLAR / 2018 – PRIMEIRO SEMESTRE
INFANTIL II
01brinquedo pedagógico (adequado à faixa etária)
05 placas de E.V.A. (nas cores: marrom, verde, amarelo, azul claro e vermelho)
04 folhas de color set (nas cores: amarelo, vermelho, preto e azul claro)
04 folhas de papel cartão (nas cores: branca, vermelha, verde e azul)
04 folhas de papel crepom (nas cores: azul claro, verde, vermelho e laranja)
01 pacote de folha para dobradura fluorescente (A4)
01 resma de sulfite (branco) A4
100 folhas de sulfite (azul)
01 pacote de papel ECO CORES TEXTURA VISUAL A4 180 g/m²
01 pacote de papel canson A4 120 g/m²(branco)
01 novelo de lã
01 rolo de fita crepe (19X50)
01 rolo de fita dupla face (12X30)
01 rolo de durex colorido
10 bastões (finos) de cola quente
02 tubos de cola branca (90g)
01 pote de guache (250ml) rosa
01 estojo de aquarela
01 jogo de caneta hidrocor (12 cores – grossas)
01 caixa de gizão de cera grande
01 caixa de lápis de cor gigante (12 cores) COM APONTADOR
10 sacos plásticos transparentes (grosso) c/4 furos
03 pacotes de lantejoulas (GRANDE) nas cores: branca, verde e rosa
01 tesoura sem ponta
02 lápis grafite
01 borracha branca (macia)
01 pasta corrugada 2 cm na cor: VERDE
01 pasta com elástico mini na cor: VERDE (fina)
01 pote de massa de modelar
02 pincéis (chato) nº 12 e nº 20
01 caderno de capa dura AZUL pequeno (50 folhas)
OBSERVAÇÕES:
• O material escolar deve ser entregue na escola na primeira semana de aula, devidamente
identificado.
• Utilizar uma mochila escolar em que caiba uma troca completa de roupa da criança.
• Enviar um nécessaire com: 01 escova de dente, com capa protetora e 01 creme dental sem flúor.
• O material de uso pessoal do aluno (a) deverá ser reposto sempre que terminar.
• Enviar 01 garrafa tipo squeeze (para água).
• 01 camiseta (do papai ou da mamãe) que possa sujar com tinta.
• O CADERNO DE DESENHO E A AGENDA ESCOLAR DEVERÃO SER ADQUIRIDOS NA
RECEPÇÃO DO COLÉGIO.
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MATERIAL ESCOLAR / 2018 – PRIMEIRO SEMESTRE
INFANTIL III
01 brinquedo pedagógico (adequado à faixa etária)
05 placas de E.V.A. (nas cores: verde, vermelho, amarelo, laranja e azul)
04 folhas de color set (nas cores: vermelho, amarelo, laranja e preto)
04 folhas de papel cartão (nas cores: vermelha, azul claro, verde e branco)
04 folhas de papel crepom (nas cores: vermelho, preto, verde e lilás)
01 resma de sulfite (branco) A4
100 folhas de sulfite (amarelo)
01 pacote de papel canson A4 120 g/m²(branco)
01 pacote de papel ECO CORES TEXTURA VISUAL A4 180 g/m²
01 novelo de lã
10 bastões (grossos) de cola quente
10 sacos plásticos transparentes (grosso) c/4 furos
02 tubos de cola branca (90g)
01 pote de guache (250 ml) pele
01 jogo de caneta hidrocor (12 cores – grossa)
01 caixa de gizão de cera grande
01 caixa de lápis de cor gigante (12 cores) COM APONTADOR
02 potes de massa de modelar
01 pasta com elástico mini na cor: AMARELA (fina)
01 pasta corrugada 2 cm na cor: AMARELA
04 pacotes de lantejoulas (GRANDE) vermelha, amarela, branca e azul
01 rolo de fita crepe (19x50)
01 rolo de fita dupla face (12X30)
01 rolo de barbante
03 lápis grafite
02 borrachas (brancas) macias
01 tesoura sem ponta
02 pincéis (chato) nº 12 e nº 20

OBSERVAÇÕES:
• O material escolar deve ser entregue na escola na primeira semana de aula, devidamente
identificado.
• Utilizar uma mochila escolar em que caiba uma troca completa de roupa da criança.
• Enviar um nécessaire com: 01 escova de dente, com capa protetora e 01 creme dental sem flúor.
• O material de uso pessoal do aluno (a) deverá ser reposto sempre que terminar.
• Enviar 01 garrafa tipo squeeze (para água).
• O CADERNO DE DESENHO E A AGENDA ESCOLAR DEVERÃO SER ADQUIRIDOS NA
RECEPÇÃO DO COLÉGIO.
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MATERIAL ESCOLAR / 2018 – PRIMEIRO SEMESTRE
INFANTIL IV
02 gibis “Turma da Mônica” (pode ser usado em bom estado)
05 placas de E.V.A. (nas cores: verde, laranja, azul, branco e rosa)
04 folhas de color set (nas cores: preto, amarelo, lilás e verde)
05 folhas de sulfitão
03 folhas de cartolina branca
01 resma de sulfite (branco) A4
100 folhas de sulfite (rosa)
01 pacote de canson A4 120 g/m² (creme)
01 pacote de papel ECO CORES TEXTURA VISUAL A4 180 g/m²
01 novelo de lã
10 bastões (grossos) de cola quente
02 tubos de cola branca (90g)
01rolo de fita crepe (19X50)
01 pote de guache (250 ml) amarelo
01 jogo de caneta hidrocor (12 cores – fina)
01 caixa de gizão de cera grande (12 cores)
02 caixas de lápis de cor (12 cores)
01 pasta corrugada 2 cm na cor: VERMELHA
01 pote de massa de modelar
01 tesoura sem ponta
01 pincel chato nº12
01 pincel chato nº20
03 pacotes de lantejoulas (GRANDE) verde, amarela, e azul
10 sacos plásticos transparentes (grosso) c/4 furos
03 lápis grafite
01 apontador com depósito
02 borrachas (branca) macias

OBSERVAÇÕES:
• O material escolar deve ser entregue na escola na primeira semana de aula, devidamente
identificado.
• Enviar um nécessaire com: 01 escova de dente, com capa protetora e 01 creme dental sem flúor.
• Enviar 01 garrafa tipo squeeze (para água).
• Utilizar uma mochila escolar em que caiba uma troca completa de roupa da criança.
• Enviar na mochila 01 estojo (com duas divisórias – vazio) da preferência do aluno (a) para
guardar lápis, canetinha e borracha.
• O material de uso pessoal do aluno(a) deverá ser reposto sempre que terminar
• O CADERNO DE DESENHO E A AGENDA ESCOLAR DEVERÃO SER ADQUIRIDOS NA
RECEPÇÃO DO COLÉGIO.

