
                                            Material de uso Individual 
01 Apontador de Lápis com depósito (Maped / Faber Castell)
01 Apontador de Lápis Jumbo com depósito (Maped / Faber Castell)
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 Brinquedos pedagógicos - letras ou números de madeira 
01 Caixa de Gizão de Cera Acrilex (12 cores) 112 gramas
01 Caixa de Lápis de Cor com 12 Cores Faber Castell / Bic
01 Caixa de Lápis de Cor jumbo com 12 Cores Faber Castell / Bic
01 Caixa organizadora média 11L transparente Sanremo
01 Caneta retroprojetora preta
01 Estojo c/ duas divisórias
01 Fita de cetim nº 02
01 Jogo de caneta Hidrocor - Ponta Grossa, 12 cores (marca Pilot / Compactor / Maped / Bic)

01 Nécessaire com escova de dente, pasta de dente e toalha 
01 Pasta de elástico amarela
01 Pincel  nº 14 Condor (456)
01 Pote de massa de modelar Acrilex / Uti Guti 500g (cores diversas) 
01 Rolo de durex colorido - vermelho
01 Rolo de fita crepe
02 tubos de Cola Artesanal 20g nº 2 tecbond
01 Tesoura sem ponta Mundial / Tramontina ou Maped 
02 Caixa de pintura a dedo Acrilex 6 cores 30 ml cada
01 Folha de EVA branco 48x66cm 
02 Lápis grafite Jumbo Triangular nº 02 (Faber Castell)
02 Revistas Velhas
02 Tubos de cola líquida grande (110g) Marca Tenaz
03 Folhas de EVA Fantasia Atoalhado  48x66cm 
8 Espirais para 120 folhas
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Opções de Compra:

1 - Opção de Compra pela empresa Cabrera:

Valor da Lista: R$363,40 
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 16/01/2021

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 09/01/2021

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 09/01/2021? 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


