Curso: 1º ano (completando 6 anos até 31/03)
Relação do Material – Ano: 2020
Início das aulas: 28/01/2020
Entrega do material: O material deverá ser entregue no Joaninha, nos dias

23 e 24 de janeiro de 2020.
PAPELARIA:
-

01 apontador, com recipiente.
01 borracha branca.
01 caixa de lápis de cor – 24 cores.
03 lápis pretos, nº 2.
01 estojo de canetas hidrocor – 12 cores - ponta fina.

Este material deverá ser
reposto durante o ano,
a medida do necessário.

- 01 estojo que comporte o material acima solicitado.
- 01 agenda – qualquer modelo tradicional – tamanho grande (1 folha para cada dia – NÃO

aceitamos tamanho pequeno).

- 01 tubo de cola líquida – 110g.
- 01 cola bastão grande.
- 01 tesoura sem ponta (de boa qualidade e etiquetada).
- 04 cadernos de capa dura – 50 folhas – tamanho universitário - (não pode ser espiral).
- 01 caderno de desenho – tamanho grande - espiral - 50 folhas - sem seda - com margem - etiquetado.
- 01 pasta de Polietileno – qualquer cor – tipo maleta.
- 01 pacote de papel sulfite A4 (o pacote contém 500 folhas).
- 01 bloco de papel sulfite colorido (o pacote contém 100 folhas).
- 02 peças de fitas para presente - qualquer cor – uma na largura de 3cm e outra de 5cm .
- 02 rolos de fita metaloide – qualquer cor.
- 05 sacos transparentes – tamanho sulfite A4.
- 01 bloco Criativo (ROMITEC) – formato 325mm x 235 mm.
- 01 régua geométrica.
- 01 régua transparente de 20cm.
- 01 durex.
- 01 fita crepe.
- 01 pacote com etiquetas brancas – modelo A4.
- 01 tela para pintura 45x30cm.
- 02 pincéis grossos.
- 01 pincel fino.
- 01 caixa de tinta cola – 6 cores.
- 01 folha de lixa de parede.
- 01 metro de feltro liso branco.
- 04 folhas de celofane transparente.
- 01 caixa de giz de cera pequeno
- 01 placa de E.V.A. 45x60cm - flocado branco.

- 01 placa de E.V.A. 45x60cm - rosa c/bolinha branca.
- 01 placa de E.V.A. 45x60cm – azul c/ bolinha branca.

 APOSTILAS DE PORTUGUÊS:
Serão vendidas na lojinha da escola.
 INGLÊS
Projeto Perto Bilingue: introdução do Inglês através de atividades.
Custo: 10 parcelas de R$49,00 – Valor pago através de boleto bancário, de fevereiro
a novembro/2020.
O material e os boletos serão entregues no início das aulas.

PARA ALUNOS DO CURSO INTEGRAL
-

01 “nécessarie” contendo 1 escova de dentes e 1 creme dental.
01 caixa de massa de modelar.
01 tubo de cola bastão – 40g.
01 tesoura sem ponta.
01 pincel nº 815 10.
01 caixa de tinta guache.
01 caderno de desenho – 100 folhas.
01 caderno universitário – capa dura – sem espiral – 50 folhas.
Massa de modelar com argila – Uti Guti – 500g.
01 tela para pintura – 45 cm x 30cm.
01 jogo (lego, dominó, dama, peças de montar).
01 gibi.

Obs.: Todo o material deve ser etiquetado.
 As aulas do Período Integral poderão necessitar de materiais próprios para
a execução dos trabalhos – eles serão solicitados no decorrer do ano;
 Para as aulas de Culinária: touca e avental – à venda na Lojinha do Colégio.

Feliz Ano Letivo!
A Coordenação.

