LISTA DE MATERIAL 2020
EDUCAÇÃO INFANTIL

Jardim I, II e pré I

Srs. Pais e/ou responsáveis
Esta é a relação de materiais que seu filho utilizará durante o ano letivo, os mesmos deverão ser entregues de 27/01/2020 a 07/02/2020, mas atenção:
ao longo do ano letivo serão solicitados, via diário escolar, outros materiais, de acordo com a realização das atividades estabelecidas no planejamento
de cada professora.
Lembrando que existe a opção de quitar a taxa de material no colégio. Com essa quitação o colégio se responsabilizará por entregar todos os materiais
de uso exclusivo ao aluno, durante todo o ano letivo.
Verifiquem que existe uma relação de materiais de uso pessoal, que deverão ser entregues à educadora e mantidos diariamente na mala. Esses
materiais também serão utilizados em casa para a realização das atividades diárias.

Material de uso coletivo
500 - Folhas de sulfite branca A4 (Chamex ou Report)
100 - Folhas de sulfite colorida A4
001 - Metro de contact transparente
002 - Pacote de papel canson 140g A4 (20 folhas)
001 - Pacote de papel criativo Lummi 75g A4 (5 cores, 42 folhas)
001- Pacote de papel criative (Romitec)
001 - Pacote Ecocores estampado
006 - Folhas de E.V.A com glitter (cores variadas)
002- Folhas de E.V. A com textura (cores variadas)
003- Folhas de E.VA (cores: preto, amarelo e branco)
001- Folha de papel Paraná.
002- Folhas de papel microondulado VMP (diversas cores)
002- Tintas dimensional (diversas cores)
002- Tintas dimensional 3D brilhante (diversas cores)
002 -Pacotes de bexigas nº 9 (cores sortidas)
003 - Fitas de cetim 7mm (amarela, azul e vermelha)
001 - Caixas de bisnagas de cola colorida (6 unidades da Faber Castell)
001 - Caixa de palitos de fósforos.
006 - Potes de massa de modelar, 150g (Cores diversas da Acrilex)
003 - Potes de tinta guache 250ml: cores: salmão, laranja e marrom (Acrilex)
001 – Caixa de algodão 25g
001 – Rolos de durex grosso
002 – Rolos de fita crepe
004 – Rolos de durex colorido (cores diversas)
001 – Rolo de fita dupla face
010 – Bastões de cola quente (grosso)
050 – Unidades de olhinhos móveis (14mm)
002 – Metros de TNT na cor ROSA
001 – Cartela de pérolas(adesivo)
001 – Cartela de strass(adesivo)
002- Pacotes de laços prontos pequenos.
Material de uso pessoal - Dentro da mochila no primeiro dia de aula identificado com o nome
001 - Pasta plástica, amarela para folhas A4 com elástico
001 - Pasta plástica, vermelha para folhas A4 com elástico
001 - Rolo escolar espuma 4cm
001 - Pasta catálogo ofício preta com 50 saquinhos para folha A4 0,12mm
002 - Revistas para recorte (Cláudia, Caras, Pais e Filhos, Globo Rural, Casa e Jardins)
002 - Panfletos de Supermercado e Hortifruti
003 – Jogos pedagógicos (1 de matemática, 1 de linguagens e 1 natureza e sociedade)
Material de uso pessoal - Material dentro de um estojo triplo (3 divisórias) identificado com o nome
001 - Kit pincel Soft Touch, número 2, 6, 10 e 12 (4 unidades)
001 - Caixa de lápis de cor Faber-Castell com 24 cores triangular jumbo e 1 apontador
003 - Lápis grafite triangulas HB nº2 ecolápis jumbo Faber Castell
001 - Borracha plástica de vinil
001 - Borracha de látex branca grande
001 - Tubo de cola líquida branca 35g
001 - Tubo de cola bastão 40g Pritt
001 - Tesoura escolar sem ponta com mola para apoio
001 - Caixa de giz de cera Faber Castell Super Soft retrátil com 6 cores
001 – Caixa de giz de cera 12 cores jumbo (Caras & Cores Faber Castell)
Material de uso pessoal - Material dentro de um estojo identificado com o nome
001 - Escova de dente
001 - Creme dental
001 - Copo plástico (resistente)
001 - Toalha de mão (que deverá ser substituída diariamente)

LISTA DE MATERIAL 2020
EDUCAÇÃO INFANTIL

pré II

Srs. Pais e/ou responsáveis
Esta é a relação de materiais que seu filho utilizará durante o ano letivo, os mesmos deverão ser entregues de 27/01/2020 a 07/02/2020, mas atenção:
ao longo do ano letivo serão solicitados, via diário escolar, outros materiais, de acordo com a realização das atividades estabelecidas no planejamento
de cada professora.
Lembrando que existe a opção de quitar a taxa de material no colégio. Com essa quitação o colégio se responsabilizará por entregar todos os materiais
de uso exclusivo ao aluno, durante todo o ano letivo.
Verifiquem que existe uma relação de materiais de uso pessoal, que deverão ser entregues à educadora e mantidos diariamente na mala. Esses
materiais também serão utilizados em casa para a realização das atividades diárias.

Material de uso coletivo
500 - Folhas de sulfite branca A4 (Chamex ou Report)
100 - Folhas de sulfite colorida A4
001 - Metro de contact transparente
002 - Pacote de papel canson 140g A4 (20 folhas)
001 - Pacote de papel criativo Lummi 75g A4 (5 cores, 42 folhas)
001 - Pacote Ecocores estampado
001- Pacote de papel criative (Romitec)
006 - Folhas de E.V.A com glitter (cores variadas)
002- Folhas de E.V. A com textura (cores variadas)
003- Folhas de E.VA ( cores: preto, amarelo e branco)
001- Folha de papel Paraná
002- Folhas de papel microondulado VMP ( diversas cores)
002- Tintas dimensional (diversas cores)
002- Tintas dimensional 3D brilhante (diversas cores)
002-Pacotes de bexigas nº 9 ( cores sortidas)
003 - Fitas de cetim 7mm (rosa, lilás e preto)
001 - Caixas de bisnagas de cola colorida (6 unidades da Faber Castell)
001 - Caixa de palitos de fósforos.
006 - Potes de massa de modelar, 150g (Cores diversas da Acrilex)
003 - Potes de tinta guache 250ml: cores: violeta, azul claro e verde claro (Acrilex)
001 – Caixa de algodão 25g
001 – Rolos de durex grosso
002 – Rolos de fita crepe
004 – Rolos de durex colorido ( cores diversas)
001 – Rolo de fita dupla face
010 – Bastões de cola quente (fino)
050 – Unidades de olhinhos móveis (16mm)
002 – Metros de TNT na cor vermelho
001 – Cartela de pérolas(adesivo)
001 – Cartela de strass(adesivo)
002- Pacotes de Laos prontos pequenos
Material de uso pessoal - Material dentro da mochila no primeiro dia de aula identificado com o nome
002 - Pincéis chatos nº 10 e 16
001 - Rolo escolar espuma 4cm
001 - Pasta catálogo ofício preta com 100 saquinhos para folha A4
001 - Pasta plástica, amarela para folhas A4 com elástico
001 - Pasta plástica, vermelha para folhas A4 com elástico
001 - Pasta amarela para folhas de linguagem
001 - Caderno para desenho universitário, espiral, capa dura com 48 folhas (sem margem)
002 - Caderno de caligrafia brochura universitário pauta verde com 40 folhas, capa dura (Tilibra)
001 - Caderno quadriculado brochura universitário 1x1 com 40 folhas, capa dura (Tilibra)
Material de uso pessoal - Material dentro de um estojo triplo (3 divisórias) identificado com o nome
001 - Caixa de lápis de cor (12 cores)
001 - Caixa de giz de cera curtom (12 cores)
002 - Lápis grafite HB nº2
001 - Borracha plástica de vinil
001 - Borracha de látex branca grande
001 - Apontador com depósito
001 - Tubo de cola líquida branca 110g
001 - Tubo de cola bastão 40g Pritt
001 - Tesoura escolar sem ponta
Material de uso pessoal - Material dentro de um estojo identificado com o nome
001 - Escova de dente
001 - Creme dental
001 - Copo plástico (resistente)
001 - Toalha de mão (que deverá ser substituída diariamente)

LISTA DE MATERIAL 2020
ENSINO FUNDAMENTAL

1º ANO

Srs. Pais e/ou responsáveis
Esta é a relação de materiais que seu filho utilizará durante o ano letivo, os mesmos deverão ser entregues de 27/01/2020 a 07/02/2020, mas atenção:
ao longo do ano letivo serão solicitados, via diário escolar, outros materiais, de acordo com a realização das atividades estabelecidas no planejamento
de cada professora.
Lembrando que existe a opção de quitar a taxa de material no colégio. Com essa quitação o colégio se responsabilizará por entregar todos os materiais
de uso exclusivo ao aluno, durante todo o ano letivo.
Verifiquem que existe uma relação de materiais de uso pessoal, que deverão ser entregues à educadora e mantidos diariamente na mala. Esses
materiais também serão utilizados em casa para a realização das atividades diárias.

Material de uso coletivo
500 - Folhas de sulfite branca A4 (Chamex ou Report)
100 - Folhas de sulfite colorida A4
001 - Metro de contact transparente
002 - Pacote de papel canson 140g A4 (20 folhas)
001 - Pacote de papel criativo Lummi 75g A4 (5 cores, 42 folhas)
001- Pacote de papel criative (Romitec)
001 - Pacote Ecocores estampado
006 - Folhas de E.V.A com glitter (cores variadas)
002- Folhas de E.V. A com textura (cores variadas)
003- Folhas de E.VA (cores: preto, amarelo e branco)
001- Folha de papel Paraná.
002- Folhas de papel microondulado VMP (diversas cores)
002- Tintas dimensional (diversas cores)
002- Tintas dimensional 3D brilhante (diversas cores)
002-Pacotes de bexigas nº 9 (cores branco e marrom)
003 - Fitas de cetim 7mm (amarelo, verde e azul)
001 - Caixas de bisnagas de cola colorida (6 unidades da Faber Castell)
001 - Caixa de palitos de fósforos.
006 - Potes de massa de modelar, 150g (Cores diversas da Acrilex)
003 - Potes de tinta guache 250ml: cores: marrom, lilás e laranja (Acrilex)
001 – Caixa de algodão 25g
001 – Rolos de durex grosso
002 – Rolos de fita crepe
004 – Rolos de durex colorido (cores diversas)
001 – Rolo de fita dupla face
010 – Bastões de cola quente (grosso)
050 – Unidades de olhinhos móveis (10mm)
002 – Metros de TNT na cor amarelo
001 – Cartela de pérolas(adesivo)
001 – Cartela de strass(adesivo)
002- Pacotes de laços prontos pequenos.
Material de uso pessoal - Material dentro da mochila no primeiro dia de aula identificado com o nome
001 – Plástico amarelo leitoso
001 - Pincel chato nº 20
001 - Rolo escolas espuma 4cm
001 - Pasta catálogo ofício preta com 50 saquinhos para folha A4 0,12mm
001 - Pasta plástica, amarela para folhas A4 com elástico
001 - Pasta plástica, vermelha para folhas A4 com elástico
002 - Caderno de caligrafia brochura universitário pauta verde, capa dura com 40 folhas (Tilibra)
001 - Caderno quadriculado brochura universitário 1x1 capa dura com 40 folhas (Tilibra)
001 - Caderno linguagem brochura universitário capa dura com 40 folhas (Tilibra)
001 - Caixa de material dourado em madeira (1 placa centena, 10 palitos dezena e 100 cubos da unidade)
001 – Ábaco
001 – Jogo de sílabas
Material de uso pessoal - Material dentro de um estojo triplo (3 divisórias) identificado com o nome
001 - Caixa de lápis de cor (24 cores)
001 - Caixa de giz de cera com 12 cores e regulagem de ponta (retrátil)
001 - Caixa de canetinha hidrográfica com ponta vai e vem (12 cores)
002 - Lápis grafite HB nº2
001 - Borracha plástica de vinil
001 - Borracha de látex branca grande
001 - Apontador com deposito
001 - Tubo de cola líquida branca 35g
001 - Tubo de cola bastão 40g Pritt
002 - Caneta escreve e apaga, 0,7 mm esferográfica Pilot (cor de sua preferência)
001 - Tesoura escolar sem ponta com mola para apoio

LISTA DE MATERIAL 2020
001 - Pincel marca texto Pilot amarelo
001 - Régua de 15 cm
Material de uso pessoal - Material dentro de um estojo identificado com o nome
001 - Escova de dente
001 - Creme dental
001 - Copo plástico (resistente)
001 - Toalha de mão (que deverá ser substituída diariamente)

LISTA DE MATERIAL 2020
ENSINO FUNDAMENTAL

2º ANO

Srs. Pais e/ou responsáveis
Esta é a relação de materiais que seu filho utilizará durante o ano letivo, os mesmos deverão ser entregues de 27/01/2020 a 07/02/2020, mas atenção:
ao longo do ano letivo serão solicitados, via diário escolar, outros materiais, de acordo com a realização das atividades estabelecidas no planejamento
de cada professora.
Lembrando que existe a opção de quitar a taxa de material no colégio. Com essa quitação o colégio se responsabilizará por entregar todos os materiais
de uso exclusivo ao aluno, durante todo o ano letivo.
Verifiquem que existe uma relação de materiais de uso pessoal, que deverão ser entregues à educadora e mantidos diariamente na mala. Esses
materiais também serão utilizados em casa para a realização das atividades diárias.

Material de uso coletivo
500 - Folhas de sulfite branca A4 (Chamex ou Report)
100 - Folhas de sulfite colorida A4
001 - Metro de contact transparente
002 - Pacote de papel canson 140g A4 (20 folhas)
001 - Pacote de papel criativo Lummi 75g A4 (5 cores, 42 folhas)
001- Pacote de papel criative (Romitec)
001 - Pacote Ecocores estampado
006 - Folhas de E.V.A com glitter (cores variadas)
002- Folhas de E.V. A com textura (cores variadas)
003- Folhas de E.VA (cores: preto, amarelo e branco)
001-Folha de papel Paraná
002- Folhas de papel micro ondulado VMP (diversas cores)
002- Tintas dimensional (diversas cores)
002- Tintas dimensional 3D brilhante (diversas cores)
002 -Pacotes de bexigas nº 9 (cores amarelo e laranja)
001 – Bloco de folha de linguagem.
003 - Fitas de cetim 7mm (amarela, azul e vermelho)
001 - Caixas de bisnagas de cola colorida (6 unidades da Faber Castell)
001 - Caixa de palitos de fósforos.
006 - Potes de massa de modelar, 150g (Cores diversas da Acrilex)
001- Caixa com 12 cores de tinta guache (Faber Castell ou Acrilex)
001 – Rolos de durex fino
002 – Rolos de fita crepe
004 – Rolos de durex colorido (cores diversas)
001 – Rolo de fita dupla face
010 – Bastões de cola quente (fino)
050 – Unidades de olhinhos móveis (18mm)
002 – Metros de TNT na cor azul
001 – Cartela de pérolas(adesivo)
001 – Cartela de strass(adesivo)
002– Pacotes de laços prontos pequenos
Material de uso pessoal - Material dentro da mochila no primeiro dia de aula identificado com o nome
005 – Cadernos universitários, capa dura, aspira, com 96 folhas
001 - Caderno de caligrafia tarja verde, capa dura (40 folhas)
003 - Gibis (não precisa ser atual)
001 - Pasta catálogo preta com 30 sacos A4
001 - Pasta A4 com elástico (amarela)
001 - Apontador com depósito
002 - Borrachas brancas
003 - Canetas esferográficas que apagam (azul, vermelha, verde e preta)
001 - Cola bastão
001 - Cola líquida 90g
001 - Estojo com 12 canetas hidrocor
001 - Estojo com 12 canetas (gel e glitter)
001 - Caixa com giz de cera
001 - Caixa de lápis de cor (24 cores)
006 - Lápis pretos nº 2
001 - Marcador de texto
002 - Plásticos amarelo leitoso para carteira (50x70)
001 - Régua geométrica e régua transparente com 30cm
001 - Tesoura sem ponta
001 - Tinta aquarela
003- Pincéis nº 4, 8 e12.
001 –Jogo pedagógico de matemática ou língua portuguesa

LISTA DE MATERIAL 2020
ENSINO FUNDAMENTAL

3º ANO

Srs. Pais e/ou responsáveis
Esta é a relação de materiais que seu filho utilizará durante o ano letivo, os mesmos deverão ser entregues de 27/01/2020 a 07/02/2020, mas atenção:
ao longo do ano letivo serão solicitados, via diário escolar, outros materiais, de acordo com a realização das atividades estabelecidas no planejamento
de cada professora.
Lembrando que existe a opção de quitar a taxa de material no colégio. Com essa quitação o colégio se responsabilizará por entregar todos os materiais
de uso exclusivo ao aluno, durante todo o ano letivo.
Verifiquem que existe uma relação de materiais de uso pessoal, que deverão ser entregues à educadora e mantidos diariamente na mala. Esses
materiais também serão utilizados em casa para a realização das atividades diárias.

Material de uso coletivo
500 - Folhas de sulfite branca A4 (Chamex ou Report)
100 - Folhas de sulfite colorida A4
001 - Metro de contact transparente
002 - Pacote de papel canson 140g A4 (20 folhas)
001 - Pacote de papel criativo Lummi 75g A4 (5 cores, 42 folhas)
001- Pacote de papel criative (Romitec)
001 - Pacote Ecocores estampado
006 - Folhas de E.V.A com glitter (cores variadas)
002- Folhas de E.V. A com textura (cores variadas)
003- Folhas de E.VA (cores: preto, amarelo e branco)
001-Folha de papel Paraná
002- Folhas de papel microondulado VMP (diversas cores)
002- Tintas dimensional (diversas cores)
002- Tintas dimensional 3D brilhante (diversas cores)
002-Pacotes de bexigas nº 9 (cores vermelho e verde)
001 – Bloco de folha de linguagem.
003 - Fitas de cetim 7mm (amarela, azul e rosa)
001 - Caixas de bisnagas de cola colorida (6 unidades da Faber Castell)
001 - Caixa de palitos de fósforos.
006 - Potes de massa de modelar, 150g (Cores diversas da Acrilex)
001- Caixa com 12 cores de tinta guache (Faber Castell ou Acrilex)
001 – Rolos de durex fino
002 – Rolos de fita crepe
004 – Rolos de durex colorido (cores diversas)
001 – Rolo de fita dupla face
010 – Bastões de cola quente (fino)
050 – Unidades de olhinhos móveis (18mm)
002 – Metros de TNT na cor laranja
001 – Cartela de pérolas(adesivo)
001 – Cartela de strass(adesivo)
002– Pacotes de laços prontos pequenos
Material de uso pessoal - Material dentro da mochila no primeiro dia de aula identificado com o nome
005 – Cadernos universitários, capa dura, aspira, com 96 folhas
001 - Caderno de caligrafia tarja verde, capa dura (40 folhas)
003 - Gibis (não precisa ser atual)
001 - Pasta catálogo preta com 30 sacos A4
020 - Sacos plásticos A4 com 2 ou 4 furos
001 - Pasta A4 com elástico (amarela)
001 - Apontador com depósito
002 - Borrachas brancas
003 - Canetas esferográficas (azul)
001 - Cola bastão
001 - Tinta aquarela
001 - Cola líquida 90g
001 - Estojo com 12 canetas hidrocor
001 - Estojo com 12 canetas (gel e glitter)
001 - Caixa com giz de cera
001 - Caixa de lápis de cor (24 cores)
006 - Lápis pretos nº 2
001 - Marcador de texto amarelo
002 - Plásticos amarelo leitoso para carteira (50x70)
001 - Régua geométrica e régua transparente com 30cm
001 - Tesoura sem ponta
003- Pincéis nº 6, 12 e 16.

LISTA DE MATERIAL 2020
ENSINO FUNDAMENTAL

4º E 5º ANO

Srs. Pais e/ou responsáveis
Esta é a relação de materiais que seu filho utilizará durante o ano letivo, os mesmos deverão ser entregues de 27/01/2020 a 07/02/2020, mas atenção:
ao longo do ano letivo serão solicitados, via diário escolar, outros materiais, de acordo com a realização das atividades estabelecidas no planejamento
de cada professora.
Lembrando que existe a opção de quitar a taxa de material no colégio. Com essa quitação o colégio se responsabilizará por entregar todos os materiais
de uso exclusivo ao aluno, durante todo o ano letivo.
Verifiquem que existe uma relação de materiais de uso pessoal, que deverão ser entregues à educadora e mantidos diariamente na mala. Esses
materiais também serão utilizados em casa para a realização das atividades diárias.

Material de uso coletivo
500 - Folhas de sulfite branca A4 (Chamex ou Report)
100 - Folhas de sulfite colorida A4
001 - Metro de contact transparente
002 - Pacote de papel canson 140g A4 (20 folhas)
001 - Pacote de papel criativo Lummi 75g A4 (5 cores, 42 folhas)
001- Pacote de papel criative (Romitec)
001 - Pacote Ecocores estampado
006 - Folhas de E.V.A com glitter (cores variadas)
002- Folhas de E.V. A com textura (cores variadas)
003- Folhas de E.VA (cores: preto, amarelo e branco)
001-Folha de papel Paraná
001 – Bloco de folha de linguagem.
002- Folhas de papel microondulado VMP (diversas cores)
002- Tintas dimensional (diversas cores)
002- Tintas dimensional 3D brilhante (diversas cores)
002-Pacotes de bexigas nº 9 (cores rosa e azul)
003 - Fitas de cetim 7mm (rosa, verde e amarelo)
001 - Caixas de bisnagas de cola colorida (6 unidades da Faber Castell)
001 - Caixa de palitos de fósforos.
006 - Potes de massa de modelar, 150g (Cores diversas da Acrilex)
001- Caixa com 12 cores de tinta guache (Faber Castell ou Acrilex)
001 – Rolos de durex fino
002 – Rolos de fita crepe
004 – Rolos de durex colorido (cores diversas)
001 – Rolo de fita dupla face
010 – Bastões de cola quente (grossa)
050 – Unidades de olhinhos móveis (14mm)
002 – Metros de TNT na cor marrom
001 – Cartela de pérolas(adesivo)
001 – Cartela de strass(adesivo)
002– Pacotes de laços prontos pequenos
Material de uso pessoal - Material dentro da mochila no primeiro dia de aula identificado com o nome
006 – Cadernos universitários, capa dura, aspiral, com 96 folhas
001 - Caderno de caligrafia tarja verde, capa dura (40 folhas)
003 - Gibis (não precisa ser atual)
002 - Pastas catálogo preta com 30 sacos A4
020 - Sacos plásticos A4 com 2 ou 4 furos
001 - Pasta A4 com elástico (amarela)
001 - Apontador com depósito
002 - Borrachas brancas
003 - Canetas esferográficas (azul)
001 - Cola bastão
001 - Tinta aquarela
001 - Cola líquida 90g
001 - Estojo com 12 canetas hidrocor
001 - Estojo com 12 canetas (gel e glitter)
001 - Caixa com giz de cera
001 - Caixa de lápis de cor (24 cores)
006 - Lápis pretos nº 2
001 - Marcador de texto amarelo
002 - Plásticos amarelo leitoso para carteira (50x70)
001 - Régua geométrica e régua transparente com 30cm
001 - Tesoura sem ponta

LISTA DE MATERIAL 2020
ENSINO FUNDAMENTAL

6º ANO 9º ANO

Srs. Pais e/ou responsáveis
Esta é a relação de materiais que seu filho utilizará durante o ano letivo, os mesmos deverão ser entregues de 27/01/2020 a 07/02/2020, mas atenção:
ao longo do ano letivo serão solicitados, via diário escolar, outros materiais, de acordo com a realização das atividades estabelecidas no planejamento
de cada professora.
Lembrando que existe a opção de quitar a taxa de material no colégio. Com essa quitação o colégio se responsabilizará por entregar todos os materiais
de uso exclusivo ao aluno, durante todo o ano letivo.
Verifiquem que existe uma relação de materiais de uso pessoal, que deverão ser entregues à educadora e mantidos diariamente na mala. Esses
materiais também serão utilizados em casa para a realização das atividades diárias.

Material de uso coletivo
500 - Folhas de sulfite branca A4 (Chamex ou Report)
100 – Folhas de sulfite colorida
005 - Folhas de color set (cores sólidas)
002- Folhas de color set estampados
005 – Folhas de papel microondulado (Cores variadas)
025 - Sacos plásticos A4
005 - Folhas de papel almaço
020 - Folhas de papel Canson A4
005 - Folhas de E.V.A (com glitter - diversas cores)
006 - Tintas acrílica 15ml (diversas cores)
002 – Metros de TNT PRETO
010 – Bastões de cola quente (grosso)
001- Tela 50X60
001- Durex largo
Material de uso pessoal - Material dentro da mochila no primeiro dia de aula identificado com o nome
001 - Apontador com deposito
001 - Borracha branca
050 - Folhas de fichário (exclusivo para aula de Produção de Texto)
001 - Caderno de desenho com margem milimetrado (somente para 6º e 7º ano)
002 - Canetas esferográficas (1 azul e 1 vermelha)
001 - Cola bastão 20g
001- Cola líquida
010 - Cadernos universitários de capa dura com 100 folhas
001 - Compasso e transferidor (somente para 6º e 7º ano
004 - Lápis preto nº 2
001- Caixa de lápis de cor
001 - Marcador de texto amarelo
002 - Pastas catálogo preta com 50 sacos plásticos A4
001 - Régua transparente de 30cm (acrílico)
001 - Tesoura sem ponta

LISTA DE MATERIAL 2020
ENSINO MÉDIO

1ª, 2ª E 3ª SÉRIE

Srs. Pais e/ou responsáveis
Esta é a relação de materiais que seu filho utilizará durante o ano letivo, os mesmos deverão ser entregues de 27/01/2020 a 07/02/2020, mas atenção:
ao longo do ano letivo serão solicitados, via diário escolar, outros materiais, de acordo com a realização das atividades estabelecidas no planejamento
de cada professora.
Lembrando que existe a opção de quitar a taxa de material no colégio. Com essa quitação o colégio se responsabilizará por entregar todos os materiais
de uso exclusivo ao aluno, durante todo o ano letivo.
Verifiquem que existe uma relação de materiais de uso pessoal, que deverão ser entregues à educadora e mantidos diariamente na mala. Esses
materiais também serão utilizados em casa para a realização das atividades diárias.

Material de uso coletivo
500 - Folhas de sulfite branca A4 (Chamex ou Report)
100 – Folhas de sulfite colorida
005 - Folhas de color set (cores sólidas)
005 - Folhas de papel laminado
005 - Folhas de papel espelho
025 - Sacos plásticos A4
005 - Folhas de papel almaço
020 - Folhas de papel Canson A4
005 - Folhas de E.V.A (com glitter diversas cores)
006 - Tintas acrílica 15ml (diversas cores)
002 – Metros de TNT BRANCO
010 – Bastões de cola quente (fino)
001- Fita crepe larga
001-Tela de pintura 50X60
001-Durex largo
Material de uso pessoal - Material dentro da mochila no primeiro dia de aula identificado com o nome
001 - Apontador com deposito
001 - Borracha branca
050 - Folhas de fichário (exclusivo para aula de Produção de Texto)
002 - Canetas esferográficas (1 azul e 1 vermelha)
001 - Cola bastão 20g
012 - Cadernos universitários de capa dura com 100 folhas (fichário universitário para quem preferir)
004 - Lápis preto nº 2
001 - Marcador de texto amarelo
002 - Pastas catálogo preta com 50 sacos plásticos A4
001 - Régua transparente de 30cm (acrílico)
001 - Tesoura sem ponta

