
Nome

20cm

30cm

100 folhas de papel sulfite branco

30 folhas de papel sulfite colorido sendo 10 verdes, 10 
azuis e 10 amarelas

01 bloco criativo – formato 325mm x 235 mm – 120g/m²

03 folhas de papel color set de cores variadas

Tinta tempera guache: 12 cores variadas de 15ml

25 palitos de sorvete (cores variadas)

03 potes de gliter com 3g (cores variadas)

02 saquinhos de lantejoulas grandes (cores variadas)

03 metros de fita de cetim (1 metro de cada cor 3 cm de 
largura)

01 bloco Max desenho branco A3 150g 20 folhas, 
etiquetado com nome do aluno

1 bloco  Max colorset  A4 branca 150g com 20 folhas
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01 caderno grande espiral para desenho  -  48 folhas

01 estojo grande com zíper (com 3 divisões)

01 estojo com zíper sem divisão (para canetinhas)

01 jogo de canetinhas jumbo

01 caixa de lápis de cor  (24 cores)

01 caixa de giz de cera ( Eco giz)

04 lápis grafite nº 02

02 borrachas macias

01 apontador com depósito

01 pasta de polionda com elástico (4 cm de altura)

01 pasta fina com elástico

01 cola em bastão – 40g

02 tubo grande de cola líquida branca  (110g) (sugestão: 
cola em gel) 

01 tesoura de pontas arredondadas com o nome gravado 
(sugestão: tesoura vai e vem)

02 potes de massa de modelar de 150g

1/2 de feltro

MATERIAL DE USO PESSOAL

01 bandeirinha do Brasil não adesiva

02 pares de olhinhos grandes 14mm

01 camiseta grande (usada) para pintura

01 pincel n° 2

01 pincel nº 24

01 pano de copa (45cmx65cm) para o piquenique

01 toalhinha para o lanche

01 pote plástico de sorvete (1 litro) vazio

OBSERVAÇÕES

 - Providenciar uma sacolinha de brim azul, conforme 
modelo abaixo com as seguintes medidas:

- A sacolinha deverá ter o nome da criança por extenso em 
letra de forma e ter um desenho bordado que a 
identifique

- O agasalho deverá ser marcado com o nome completo 
da criança na barra por dentro

- Para o lanche usar lancheira e não mochila com rodinhas

- Trazer fotocópia da Carteira de Vacinação atualizada

- Os livros didáticos da Editora Moderna devem ser 
adquiridos através do site  loja.moderna.com.br/familia

- Em 2020 o colégio oferecerá diversas atividades 
extracurriculares. Mais detalhes destas aulas serão 
divulgados nos primeiros dias de aula.

Colocar nome em todos os pertences da criança

O colégio fornece a agenda escolar

Os materiais que o aluno já possui devem ser reaproveitados

Nº PIN: 9741 VT


