OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES NO
PRIMEIRO DIA DE AULA
MATERIAL DE USO PESSOAL QUE DEVERÁ FICAR NA
MOCHILA. Identificados com o nome do(a) aluno(a)
 03 cadernos universitários de 100 folhas -tipo brochurão
com capa dura (não será permitido o uso de caderno espiral).
 01 caderno pequeno de 48 folhas- capa dura
 01 caderno pequeno de 100 folhas- capa dura
 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 grossa
 01 tubo de cola líquida
 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
 01 tubo de cola líquida branca grande
 01 pincel nº 08
 01 dado
*Disciplinas e divisões dos cadernos: Matemática, Português
e Oficina, História, Geografia e Ciências.
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02 folhas de papel dobradura
02 folhas de papel pardo
02 folhas de papel pedra
02 folhas de papel laminado
01 pacote de papel Ecocores 36 folhas
02 folhas de color-set
02 folhas de papel cartão
01 folha de papel microondulado
02 folhas de papel vegetal
02 placas estampadas de E.V.A
50 folhas de papel Lumicolor
100 folhas coloridas de papel sulfite
500 folhas de sulfite (A4)
01 bloco de canson - (A-4)
02 potes de tinta para tecido

IMPORTANTE: Identificar todo material e a
mochila, lancheira e uniforme com o nome do aluno
 Trazer uma Squeeze para as aulas de Educação 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
LOJA DE UNIFORMES- JC SPORTS- Rua Piacatuba, 219- Itaim
Paulista (Próxima da Rua Ipê Roxo )
Fones: 2561-2468 /2569-7552

Importante: Etiquetar todo o material de uso pessoal com
nome do aluno(a).
 Exame Médico: Trazer Atestado para prática de Educação
Física até 22/02/2019 (6ª feira)
 É conveniente e indicado que o aluno tenha acesso a jornal
ou revista pois utilizará em algumas tarefas para casa.

Os comércios abaixo oferecem um desconto para os alunos que estudam no Colégio Vida Ativa
Bazar Três: Novo Endereço: Localiza-se na Rua Monte Camberela, 444 – Itaim Paulista. Tel. 2561-0969
Papelaria Copy Pen: Rua Carlos Meira, 25 – Penha- SP Fone: 2476-7656 Cel. 99822-2370
www.papelariacopypen.com / email: papelariacopypen@gmail.com- Entrega-se o material em domicílio

