
                                      Material de uso individual 
01 Alfabeto Móvel de EVA ou plástico
01 Avental escolar para artes
01 Bloco de Ecocores Textura Visual 
01 Bloco de papel canson branco A4
01 Bloco kit didático super criativo 
01 Caixa de Cola Colorida Acrilex 6 cores 
01 Caixa de Giz de cera Acrilex 12 cores 112 gramas
01 Caixa de Guache Acrilex 6 cores - 30ml
01 Caixa organizadora média 11L transparente Sanremo
01 Caneta Retroprojetora preta 
01 Dado 
01 Estojo com três divisórias 
01 Fita de cetim nº 03 
01 Jogo de Caneta Hidrocor, ponta fina , 12 cores (Marca Pilot / Compactor / Maped / Bic )
01 Kit de material dourado de madeira ou EVA  (uso individual) 
01 Kit de numerais de EVA ou plástico
01 Massinha de Biscuit 85g nas cores diversas 
01 Metro de velcro
01 Nécessaire com a escova de dente, pasta de dente e toalha
01 novelo de lã amarelo
01 Pacote de bexiga lisa verde nº 9" com 50 unidades  - marca São Roque 
01 Pacote de penas coloridas 
01 Par de meias verdes
01 Pasta Plástica fina com elástico  amarela
01 Pincel redondo nº 4 Marca Condor - Chato   
01 Pote de massa de modelar Acrilex / Uti Guti (500g) 
01 Rolo de durex colorido - amarelo 
01 Rolo de fita crepe
01 Rolo de fitilio 
01 Tesoura sem ponta da Mundial/Tramontina / Maped
02 Apontadores de Lápis com depósito (Faber Castell / Bic / Maped)
02 Caixas de lápis de cor com 12 cores (Faber Castell / Bic)
02 Colas artesanais 20g nº 02 Tecbond
02 Colas Líquida grande (110g) marca Tenaz
02 Folhas de EVA  azul 48cm x 66cm
02 Folhas de EVA  rosa 48cm x 66cm
02 Folhas de EVA amarelo 48cm x 66cm
02 Folhas de EVA Bege 48x66cm 
02 Folhas de EVA branco 48x66cm 
02 Folhas de EVA preto 48cm x 66cm
02 Folhas de EVA verde 48cm x 66cm
02 Folhas de EVA vermelho  48cm x 66cm
02 Gibis
03 Colas bastão Pritt 40g (grande) 
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03 Colas bastão Pritt 40g (grande) 
03 Folhas de EVA fantasia com glitter  48cm x 66cm
03 Pares de olhos móveis (tamanho grande)
03 Pares de olhos móveis (tamanho médio)
04 Borrachas sem cheiro
04 Espirais  para  200 folhas 
04 Plásticos oficio 4 furos  (grosso)  
04 Rolos de durex grosso 45mm x 45m marca 3M
04 Sacos para presente (45cm x 60cm) - transparente
05 Folhas de papel kraft
05 Refis de cola quente grosso 
10 Lápis preto nº 02 Faber Castell / Bic

Opções de Compra:

1 - Opção de Compra pela empresa Cabrera:

Valor da Lista: R$476,00 
Benefício: o aluno ganha a carteirinha de estudante

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


