Lista de Material Escolar 2018
Ensino Fundamental 4ºs anos

INÍCIO
DAS AULAS
31/01/2018

Telefone: 2025-5680 Acesse: www.vidaativa.com.br

Alunos novos: Reunião de Pais dia 24/01/2018 (quarta-feira) às 08h.
Materiais que deverão ser entregues no colégio de 17/01
Materiais que os alunos deverão trazer no 1º dia de
a 23/01 das 08h às 14h
aula -29/01/2018
*03 cadernos universitários de 100 folhas -tipo
brochurão com capa dura (não será permitido o uso de
caderno espiral).
 01 caderno pequeno capa dura- 48 folhas
 01 caderno pequeno capa dura- 100 folhas
 01 marca texto
 01 caneta futura
 01 calculadora simples
 03 lápis pretos- nº 2
 01 apontador com reservatório
 02 borrachas
 01 régua de 30 cm.
 01 tesoura sem ponta (gravar nome)
 01 tubo de cola bastão
 01 caixa de lápis de cor (24 cores)
 01 caixa de giz de cera
 01 caixa de canetinha
 01 estojo
 01 Minidicionário da Língua Portuguesa
Disciplinas e divisões dos cadernos: Matemática, Português e
Oficina, História, Geografia e Ciências.
Importante:
 Etiquetar todo o material de uso pessoal com nome do aluno .
 Trazer uma Squeeze para as aulas de Ed. Física.
 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
 Exame Médico: Trazer Atestado Médico para prática de
Educação Física até 23/02/2018.
 É conveniente e indicado que o aluno tenha acesso a
revistas pois utilizará em algumas tarefas para casa.
 Lembramos que alguns materiais podem ser reutilizados
como: cadernos, tesouras, lápis de cor etc.

Papéis: CORES VERDE ou LARANJA


























02 placas estampadas de E.V.A
01 folha de papel microondulado
02 folhas de papel dobradura
02 folhas de papel pedra
02 folhas de papel laminado
02 folhas de papel vegetal
02 folhas de color-set
50 folhas de papel Lumicolor
100 folhas coloridas de papel sulfite
500 folhas de sulfite (A4)
01 pacote de papel Ecocores 36 folhas
01 bloco de canson - (A-4)
03 envelopes pardos- tamanho ofício
01 rolo de durex colorido
01 rolo de durex largo
01 tubo de cola líquida branca grande
01 bastão grosso de cola quente
01 marcador para retroprojetor
02 saquinhos de lantejoulas
02 metros de TNT verde
01 Pincel nº 8
01 dado
01 pacote de canudinhos com 30 unidades

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

