
Reunião com a professora e entrega dos materiais: 
03 de fevereiro de 2020 (2ª feira)

Alunos matriculados no turno da manhã: 8h
Alunos matriculados no turno da tarde: 14h 

Os materiais de uso coletivo 
solicitados serão utilizados pelos 

alunos da Educação Infantil, 
oportunizando a todos desfrutar de 
grandes e diferentes variedades de 
técnicas artísticas e pedagógicas.

A agenda escolar será entregue 
na primeira semana de aula, sem 

custo para o aluno. Seu uso é diário 
e obrigatório. No caso de perda, o 

aluno deverá comprar outra agenda 
na secretaria do Colégio.

O avental para pintura será 
padronizado e adquirido no colégio, 

no início das aulas.

Colocar nome do aluno na lancheira, 
no casaco do uniforme e na mochila 

(mochila sem rodinhas).

Atendendo a legislação vigente, 
as marcas indicadas são somente 
sugestões. Alertamos que marcas 
de qualidade inferior se deterioram 

no decorrer do ano 
e tornam-se inutilizáveis.

ObservaçõesObservações

EDUCAÇÃO INFANTIL INFANTIL 2

01 Brinquedo de acordo com a faixa etária

01 Fantoche 

01 Livrinho de história de acordo com a faixa etária

06 Potes de massinha de modelar - Super Soft TRIS ou Acrilex (cor livre)

01 Cartela colante 15 mm  (coração, estrela ou flor)

01 Caixa TRIS MEGA SOFT COLOR Gigante 4 em 1

01 Caixa de cola colorida 

01 Caixa de canetinha - marcadores super duo 

01 Tubo de cola 110g 

01 Rolo de fita durex transparente larga (45 x 50mm)

01 Pote grande de tinta acrílica (cor livre)

01 Caixa de lápis Pintura Facial - Cara Pintada 

01 Pincel broxa - Nº 4 ou Nº 6

300 Folhas de sulfite A3

04 Folhas de EVA com glitter (1) branco, (1) preto, (1) rosa, (1) lilás

04 Folhas de EVA (1) listrado, (1) com bolinhas, (1) estampado, (1) laranja

02 Folhas de papel para scrapbook glitter (cor livre)

01 Pacote ou bloco de papel color set (A3 coloridas) 

01 Pacote de papel decorado - A4 cores variadas 

01 Pasta Plástico Line com elástico tamanho A3 (colocar nome)

01 Toalha para lanche (colocar nome e deixar na lancheira todos os dias)

06 Caixas de lenços descartáveis

06 Pacotes de toalhas umedecidas

01 Copo com tampa ou garrafinha para água (colocar nome)

01 Tela de pintura 25 x 35

01 Rolo de fita cetim 50m x 15mm - cor livre

01 Rolo de fita banana (dupla-face de espuma) 

01 Rolo de fita metaloide (rolo 10mm c/50m) - cor livre

01 Pacote de balão - Nº 9 - cor livre

01 Metro de feltro (verde, rosa, preto ou vermelho)

05 Grampos plásticos - dello fix (transparente)
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CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

UNIFORMES
Educação infantil e ensino fundamental

• Calça, bermuda ou saia-calça do colégio da cor azul royal;
• Camiseta com emblema do colégio;
• Moletom, casaco ou jaqueta do colégio da cor azul royal;
• Tênis.

O uso do uniforme é obrigatório. Para segurança dos educandos, não será permitido o uso de sandálias, 
botas, chinelos ou sapatilhas. Marcar os uniformes com caneta de tecido. O Uniforme poderá ser adqui-
rido na loja Estatex (Av. Brasil, 1571, Centro - Fone: 3025-4999).

Os materiais poderão 
ser adquiridos na papelaria

 www.encopelpapelaria.com.br 
Centro: (45) 3521-5400

República Argentina: (45) 3522-2202
JK: (45) 3521-5414


