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Lista de Material - 2019

Papelaria
1 mochila
1 lancheira
1 Oleado (50 x 60 cm)
1 Estojo triplo ou 3 estojos individuais
1 Caderno de cartografia 50 folhas com abertura para cima
1 Pasta plástica A3
1 kit de papéis escolares variados A4
2 Blocos de papel desenho A3 180g/m
2 Lápis grafite triangular nº 02
1 Apontador do diâmetro dos lápis
1 Borracha branca
1 Tesoura sem ponta
1 Caixa de cola colorida lavável
1 Caixa de giz de cera macio15 cores
1 Caixa de lápis de cor Jumbo triangular (12 cores)
1 Tubo grande de cola branca (repor durante o ano)
2 Potes de tinta PVA fosca para artesanato- 100 ml pink
1 bloco de papel cartão fosco 50x70 240G vermelho com
10 unidades
1 bloco textura visual- 7 cores 36 folhas-230mmx320mm
3 Potes grandes de massinha de modelar
1 Tubo grande de cola bastão de boa qualidade
(repor durante o ano)
1 Estojo de aquarela (caixa plástica)
1 Camiseta usada (adulto) usada, para Arte
2 Caixas de Massa Adesiva para fixação de papéis
2 unidades de refil de cola quente (1 grosso / 1 fino)
1 Pacote de bexiga nº 9
1 Pacote de lantejoula grande (amarela ou vermelha)
2 potes de glitter de qualquer cor

2 Pacotes de palitos de sorvete de madeira redondos
1 Pacote de prendedor de roupa
1 Pincel nº 20
1 Rolinho de pintura pequeno
1 Rolo de fita adesiva larga/transparente
2 Folhas de EVA (1 liso e 1 fantasia)
1 Folha de lixa grossa
2 Folhas de papel color set vermelha e azul
2 Gibis e 2 revistas ilustradas para recorte
1 Pote plástico pequeno com tampa
(para guardar giz de cera e massinha)
1 peça de fita de cetim (10m x 07mm) – cor vermelha
6 Plásticos grossos tamanho A3
6 Botões grandes - qualquer formato
1 metro de tecido de algodão cru
Retalhos de tecidos, com cores alegres e não muito
pequenos
1 pacote de olhos para artesanato (tamanho 12mm)
3 Toalhas Mão 25x38cm brancas
1 Caneta de tecido vermelha
1 tinta para tecido 100ml amarela
1 pacote de algodão colorido
1 rolo de barbante cru
1 novelo de lã de qualquer cor
2 folhas de celofane
1 caixa de palito de dente
1 pincel fino nº 14

Kit Higiene
Deve ser trazido, diariamente, e com todos os itens identificados

1 escova de dentes
1 porta escova
1 tubo de creme dental infantil
1 toalha de mão
1 bolsinha (tipo nécessaire) para guardar os materiais de higiene bucal
Lenços umedecidos
Lenços de papel

Livro Didático
Buriti Mirim 2 - Educação Infantil - Edição reformulada - 3ª edição - Editora Moderna
Inglês - Super Safari 1 - Student’s Book e Workbook - Herbert Puchta - Günter Gerngross - Peter Lewis – Jones
Cambridge University Press
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Sucata
No decorrer do ano letivo, serão solicitados materiais de sucata, massa de biscuit ou argila e 1 tela de pintura, para atividades pedagógicas e de Arte.

Uniforme
É de uso obrigatório em todas as atividades promovidas pelo colégio. Em dias de frio, poderá ser utilizado outro agasalho por baixo do blusão do
colégio, nas cores azul, vermelha ou branca.
Locais de compra:
UNILINEA CONFECÇÕES - Rua Marques, 82 - Sta. Inês - (11) 2204-5584 - unilinea@uol.com.br
FAZARTE - Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 2744 - (11) 4323-3446 / 2994-0298 - fazarteconfec@uol.com.br

Material que será fornecido ao aluno em 2019
Agenda padronizada da Rede Passionista de Educação
Carteirinha de Identificação Escolar
Materiais impressos

Avisos Importantes
MATERIAL / UNIFORME

Mochila, lancheira, todos os materiais e uniformes deverão estar visivelmente identificados com o nome do aluno para evitar
transtornos futuros.
Cabe ao aluno a responsabilidade de cuidar tanto do seu material, quanto de seu uniforme, visto que o colégio não se responsabiliza
pela perda, danos ou extravio de objetos pessoais e de valor.
INÍCIO DAS AULAS / ENTREGA DE MATERIAL
Dia 28/01/2019 - segunda-feira - às 12h55 - Para todas as turmas (da Educação Infantil ao 5º ano)
A entrega de todo o material desta lista deverá ser feita no primeiro dia de aula.
VENDA DE LIVROS NO COLÉGIO
DISTRIBUIDORA LOYOLA
Venda de material de papelaria, livros didáticos e paradidáticos.
Plantão de vendas no colégio:
De 17 a 20/12/2018 e de 07/01 a 15/02/2019
De 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h30
Não há plantão de atendimento aos sábados

