Avisos Importantes:
Eventuais necessidades para os projetos dos alunos serão solicitadas posteriormente. Os
materiais do ano anterior que foram devolvidos poderão ser utilizados como combinado
na última reunião de pais.

Pedimos a gentileza de seguirem, com rigor, a lista solicitada:





TODOS os materiais e pertences dos alunos deverão estar IDENTIFICADOS.
No uniforme, na mochila, nas toalhas, no avental e na roupa de cama, o nome do aluno
deverá estar BORDADO OU ESCRITO COM CANETA DE TECIDO.
TODOS os materiais deverão vir separados (em sacolas ou embrulhados), identificados por
disciplina e nome do aluno. Não nos responsabilizaremos por materiais não identificados
e os mesmos serão devolvidos se não estiverem dentro das normas estabelecidas.
ENTREGAR OS MATERIAIS ESCOLARES NA SECRETARIA NO DIA - 23/01/2019 - 8h às 15h.



Horário de aulas 2018:



Ciclo
Educação Infantil

Horário
8h às 16h40

REUNIÃO DE PAIS
Dia 26 de janeiro de 2019, às 9h.
INÍCIO DAS AULAS
Dia 28 de janeiro de 2019.
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ANO LETIVO - 2019
INFANTIL IV
Material de Higiene
Bolsa tipo nécessaire com zíper (que comporte o copo, pente ou escova e a escova de dente com protetor de cerdas)
Cobertor pequeno
Caixas de lenços de papel - com 100 unidades cada - folha dupla 14,8 X 21,5 (reposição assim que necessário)
Copo plástico duro pequeno (que caiba dentro da nécessaire)
Copo plástico duro com bico ou squeeze (na mochila)
Embalagens de lenços umedecidos - com 100 unidades cada (reposição assim que necessário)
Escova de dente com protetor de cerdas (deve ser substituída quando solicitado)
Lençol infantil com elástico para colchão de berço
Lençol infantil sem elástico para colchão de berço
Pastas de dente sem flúor (reposição assim que necessário)
Par de chinelos de dedo (na mochila)
Pacote de elástico para cabelos - somente para as meninas
Travesseiro grande com fronha
Trocas de roupas diariamente (uniforme preferencialmente) na mochila (inverno/verão)
Material de Classe
Bloco criativo com 32 folhas - 8 cores (325X235mm) papel atóxico 120g/m2
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Caderno de cartografia com espiral pequeno
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Caixa de papel paraná cor Azul Marinho (tamanho 30x20x9) sem desenho, sem estampa e sem etiqueta – respeitar
a medida – sugestão de compra Papelaria Sônia
Caixa de lápis de cor Ecolápis ¾ em formato triangular – Jumbo – 12 cores – nome em cada lápis
Caixa de tinta tempera guache lavável – 6 cores – 15ml
Caixa de Cola Colorida com 06 potes plásticos – 23g cada – sugestão Acrilex
Caixas de massa para modelar 06 cores – sugestão Soft Faber Castell - obs.: (Não comprar UTIGUTI)
Caneta de Retroprojetor 2.0 - Preta
Elástico chato 7mm nº10 - azul marinho
Estojo grande com zíper com 3 divisórias, se possível, não de lata, nem de plástico
Folhas de Sulfite A4 (Branco)
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Fio de nylon 0,40 mm - rolo pequeno
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Gibi da Turma da Mônica
Glitter escolar 3g (Qualquer cor)
Jogo de caneta Pilot Color 850 - 12 cores - com nome em cada caneta
Lápis grafite em formato triangular - Jumbo
Livro de leitura infantil em letra bastão usado em bom estado
Mochila GRANDE com zíper
Papel contact transparente
Pasta “L” transparente - azul sem desenho
Pasta plástica fina dura transparente com elástico A4 - azul sem desenho
Pasta Catálogo preta - formato ofício com bolso, visor e quatro colchetes (somente para alunos novos)
Alunos da série anterior, comprar somente 30 plásticos com 4 furos grossos
Pen Drive - no mínimo 4 Gigas para uso do aluno
Pincel chato 815 amarelo nº 20
Refis de cola quente grossa
Rolo de fita crepe 48mmx50m
Saboneteira grande na cor azul sem desenho
Tubos de cola líquida 35 g - sugestão Tenaz (reposição quando necessário)
Tubos de cola bastão 40 g - sugestão Pritt (reposição quando necessário)
Tecido de algodão estampado
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Tesoura pequena sem ponta: sugestão (Mundial ou Tramontina) com NOME GRAVADO
OBS: Existe tesoura própria para canhotos, verificar com o vendedor.
Unidades de palitos de sorvete de madeira de ponta redonda
Material de Arte
Avental azul com nome bordado ou escrito no bolso (adquirido na malharia obrigatório)
Apontador com depósito
Borracha branca com capa
Bloco Ecocores -21 cores - A4 - 110g/m2 - 235mmx325mm - 42 fls - sugestão Novaprint
Bloco Ecocores Multiformas 110g 320x230mm c/12 cores - 24 folhas - sugestão Novaprint
Caixa de lápis de cor aquarelável - 12 cores
Caixa de tinta guache lavável - 18ml - 6 cores - tampa com pincel Show Color – sugestão Acrilex
Caixa de papel paraná cor Azul Marinho (tamanho 30x20x9) sem desenho, sem estampa e sem etiqueta -respeitar a
medida - sugestão de compra Papelaria Sônia
Caneta de Retroprojetor 2.0 - Preta
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Estojo de pastilha de aquarela - 12 cores - sugestão Acrilex
Estojo grande com zíper com 1 divisória, se possível, não de lata, nem de plástico
Folhas de sulfite branca A4
Lápis Preto 6B - sugestão Faber Castell
Tecido de algodão cru 50cmx50cm
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Tesoura pequena sem ponta: sugestão (Mundial ou Tramontina) com nome GRAVADO
OBS: Existe tesoura própria para canhotos, verificar com o vendedor.
Tubo de cola bastão 40g - sugestão Pritt (reposição quando necessário)
Tubo de cola líquida 90g - sugestão Tenaz (reposição quando necessário)
Massa para modelar soft 150g branca - sugestão Acrilex
Pote de tinta guache 250 ml - meninas: preto
meninos: branco
Rolo de fita durex transparente 48mmx50m
Rolo de Espuma para pintura Poliéster 5cm
Refis de cola quente grossa
A apostila de Artes será adquirida e paga no Colégio.
Material de Língua Japonesa
Bloco de papel de origami 15x15 cm ou 12x12cm (cores diversas)
Pasta plástica fina dura transparente com elástico A4 - azul sem desenho
A apostila de Japonês será adquirida e paga no Colégio.
Material de Música
Fita de cetim nº 9 com 10 metros 38mm da cor de sua preferência
As apostilas de Informática e Robótica, adquiridas no Colégio, serão cobradas via boleto.
Para Atividade de Educação Física - Atestado Médico - 28/01/2019
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Eventuais necessidades para os projetos dos alunos serão solicitadas posteriormente,
conforme o uso. Os materiais do ano anterior que foram devolvidos poderão ser
utilizados como combinado na última reunião de pais.
Atenciosamente,
A Direção
Sugestão de locais para a compra da lista de material
Kriativa Papelaria e Informática Ltda
Site: www.kriativapapelaria.com.br
Avenida Caminho do Mar, 3.360
Rudge Ramos
São Bernardo do Campo
Tel. 4368-7018
Papelaria Sônia
Avenida Caminho do Mar, 3.344
Mercado Municipal do Rudge Ramos
São Bernardo do Campo
Tel. 4367-2165/2160


Malharia ITIBAN (Cocktail) (Fernando, Ivone e Marianne)
Rua Gonçalves Dias, 261- Centro- Tel.: 4127-5169
 Malharia Cleichan (Cleiton ou Carol)
Rua Francisco Alves, 1188-Paulicéia–Tel.: 4173-4213

