Lista de Material Escolar 2018
INÍCIO DAS
AULAS
29/01/2018

MATERIAIS QUE DEVERÃO SER ENTREGUES DE 17/01 A
23/01 NO COLÉGIO DAS 8H ÀS 14H.
PAPÉIS: CORES BRANCA E VERMELHA
01 placa lisa de E.V.A
01 cartolina branca
02 folhas de papel cartão
01 folha de papel dobradura
01 folha de color set
200 folhas brancas de papel sulfite (A4)
100 folhas coloridas de papel sulfite- cor azul (A4)
01 pacote de Eco cores (36 folhas)
01 bloco de papel canson A4

MATERIAIS QUE OS ALUNOS DEVERÃO TRAZER NO
1° DIA DE AULA- 29/01/2018.
01 mochila ou mala
10 lápis pretos nº2
01 caneta verde
01 marcador para retroprojetor tinta permanente (cor
preta)
01 caixa de lápis de cor (24 cores)
01 caixa de giz de cera (12 cores)
01 caixa de tinta plástica
01 caixa de massa de modelar de amido 12 cores
01 jogo de canetinhas (12 cores)
01 apontador com reservatório
03 borrachas
01 régua 20 cm
01 tesoura sem ponta (gravar nome)
01 tubo de cola (grande)
02 tubos grandes de cola bastão
01 estojo simples para colocar o giz de cera
01 estojo com 2 compartimentos (zíper)
01 caderno universitário 100 folhas capa dura brochurão
01 caderno pauta verde capa dura (tam. 187 x 245)
01 pasta com elástico fina (cor amarela)
05 envelopes pardos – tamanho ofício
10 saquinhos de plástico transparentes- tamanho A4(grosso)
01 caderno pequeno de capa dura 100 folhas.
Exame Médico: Trazer Atestado para prática de Educação Física
até 23/02/2018.
 Lembramos que alguns materiais podem ser reutilizados como
cadernos, tesouras, lápis de cor etc.

01 bastão fino de cola quente
01 tubo de tinta 3D
01 livro infantil (adequado a faixa etária)

1918

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
01 pincel redondo nº 14
01 rolo de durex colorido
01 durex largo
01 camiseta de adulto para a aula de Arte ou 01 avental
de plástico (colocar o nome)
01 tela de pintura tamanho 20X 30
05 botões variados
01 pacote de palito de sorvete com 100 unidades
colorido
01 lixa grossa de parede
01 pote de tinta para tecido (qualquer cor)
Revistas para atividades de recorte
Lápis, borracha e apontador deverão vir
dentro do estojo identificados com o nome da
criança.
HIGIENE:
02 caixas de lenço de papel
01 toalhinha de mão
01 garrafa de plástico “squeeze” (deverá ficar na mochila
do aluno


IMPORTANTE:
 Todo material de uso pessoal deverá ser
etiquetado com nome e turma do aluno (a)
 Providenciar 01 estojo para ficar em casa com:
lápis preto, borracha, apontador, lápis de cor,
cola e tesoura
 O uso do uniforme escolar é obrigatório.
LOJA DE UNIFORMES – HIGOR MODAS, localizada dentro
do Supermercado Higas, na Rua Tibúrcio de Souza,
1114 Itaim Paulista. Tel: 2156-3108

IMPORTANTE: Identificar a
mochila, lancheira e uniforme
com o nome do aluno.

A Loja Bazar Três oferece um desconto para os alunos que estudam no Colégio
Bazar Três: Localiza-se na R: Dr. Durval Vilalva, 36 – Itaim Pta. Tel. 2561-0969
Importante: mudança de endereço a partir de novembro Rua Monte Camberela, 444.

