
                                            Material de uso Individual 
Materiais que deverão permanecer na mochila 
01 Apontador de Lápis com depósito (Faber Castell / Bic / Maped)
01 Branquinho 
01 Caixa de lápis de cor com 12 cores (Faber Castell / Bic)
01 Caneta azul
01 Caneta marca texto amarela Marca Bic
01 Caneta preta
01 Caneta verde
01 Caneta vermelha
01 Compasso + grafite
01 Dicionário da Língua Portuguesa ( Aurélio ou Michaelis com a nova reforma ortográfica)
01 Estojo 
01 Flanela para pintura 
01 Jogo de Caneta Hidrocor, ponta fina , 12 cores (Marca Pilot / Compactor / Maped / Bic)
01 Régua de plástico 30 cm
01 Tesoura sem ponta da Mundial / Tramontina / Maped 17 cm
02 Borrachas sem cheiro
02 Cadernos Universitários de Brochura 48 FLs com margem (Marca Tilibra / Spiral)
04 Lápis preto nº 02 Faber Castell / Bic
Obs: Durante o ano os pais deverão repor esses materiais conforme forem acabando 
Materiais que deverão entregar na secretaria para conferência 
01 Bloco de canson A4 
01 Bloco ecocores 110g  235mm x325mm c/ 21 cores1
01 Bloco moldura kit super criativo 36 folhas A3
01 Caixa de Tinta Guache Acrilex 12 cores
01 Caneta retroprojetora ponta média Preta 
01 Espiral  para  120 folhas 
01 Fita de cetim nº 09 
01 Folha de crepom laranja
01 Massa de biscuit branco 90 gramas Acrilex
01 Pacote de bexiga lisa nº 9" vermelho com 50 unidades  - marca São Roque 
01 Pacote de Massa de Papel Machê 100 gramas Acrilex
01 Pacote de pedra p/ experiências 
01 Pasta Plástica fina com elástico  amarela
01 Pincel Nº 04 amarelo para tinta guache Marca Tigre - ponta quadrada
01 Vidro de anilina para as experiências 
02 Caixas de massa de modelar Acrilex 12 unidades
02 Folhas de EVA amarelo  48cm x 66cm
02 Folhas de EVA azul 48cm x 66cm
02 Folhas de EVA Bege 48cm x 66cm
02 Folhas de EVA Branco  48cm x 66cm
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02 Folhas de EVA fantasia  48cm x 66cm (glitter)
02 Folhas de EVA marrom 48cm x 66cm
02 Folhas de EVA rosa 48cm x 66cm
02 Folhas de EVA verde 48cm x 66cm
02 Folhas de EVA vermelho  48cm x 66cm
02 Folhas de EVA violeta 48cm x 66cm
04 Colas Pritt  Bastão 40g
04 Plásticos oficio 4 furos  (grosso)  
04 Rolos de durex grosso 45mm x 45m marca 3M
04 Tubos de cola líquida grande (110g) Marca Tenaz
05 Refis de cola quente grosso
05 Sacos transparentes médio para presente 45cm x 60cm 

Para as aulas de Laboratório: 01 Jaleco manga longa branco 

Para as aulas de Artes Musicais: 01 Flauta Doce Soprano Barroca - Marca Yamaha

Opções de Compra:

1 - Opção de Compra pela empresa Cabrera:

Valor da Lista: R$448,00 (valor sem o jaleco e sem a flauta doce)
Benefício: o aluno ganha a carteirinha de estudante

Caso precise do Jaleco manga longa branco (bordado com o nome do aluno e o logo do colégio), acrescente o valor de: R$70,00

Caso precise da Flauta Doce Soprano Barroca - Yamaha, acrescente o valor de: R$37,00

Forma de pagamento: cartão de débito ou no cartão de crédito até em 8 vezes sem juros.
Data de pedido: o pedido deverá ser feito na secretaria do colégio até o dia 20/01/2020

2 - Opção de compra pelo responsável do aluno: 

Data de entrega do material escolar pelo responsável:  a lista de material completa deverá ser entregue no Colégio até o dia 
07/01/2020

Dúvidas frequentes na opção de compra pelo responsável do aluno:

 O aluno ganha a carteirinha de estudante? Não
 O responsável tem a opção de compra da carteirinha de estudante no colégio? Sim. Poderá adquirir na secretaria do colégio 

no valor de R$50,00
 Qual forma de pagamento da carteirinha de estudante? cartão de débito ou crédito à vista
 A lista de material poderá ser entregue incompleta? Não
 A lista de material poderá ser entregue após o dia 07/01/2020? Não
 A lista de material poderá ser entregue no primeiro dia de aula? Não
 Todos os materiais e sacolas deverão ter o nome completo e a série do aluno? Sim
 O aluno poderá inciar as aulas sem a entrega do material escolar? Não
 A flauta doce Soprano Barroca poderá ser de outra marca? Não
 A flauta doce poderá ser a germânica? Não
 Posso adquirir somente a flauta doce no colégio? Sim. Poderá adquirir na secretaria do colégio no valor de R$37,00
 O jaleco poderá ser de outra cor? Não
 O jaleco poderá ser de manga curta? Não
 O jaleco poderá ter o logo de outro colégio, empresa ou marca? Não
 Posso encomendar somente o Jaleco no colégio? Sim. Poderá encomendar na secretaria do colégio no valor de R$70,00 cada.


