
DISCIPLINA  QTD DESCRIÇÃO
 1 Agenda escolar (será entregue em sala de aula)
 1 Pasta plástica transparente, incolor, com elástico, sem dorso, marca Yes ou similar
 1 Pasta plástica transparente, azul, com gancho mola, marca Yes ou similar
 1 Pasta plástica transparente incolor, com 40 sacos plásticos, marca Yes ou similar
 1 Gibi

2 Lápis grafite sextavado 2B, Faber Castell-Regente 9000 ou similar
1 Lápis preto nº 2 jumbo triangular, marca Faber Castell ou similar

1 Caixa de 12 lápis de cor gigante triangular, Faber Castell ou similar
1 Caixa de giz de cera, Bicolor Faber Castell HT141412 ou similar

MATERIAIS 1 Jogo de 12 canetas de cor hidrocor grossas, Color 850 Junior ou similar
DIVERSOS 1 Jogo de 12 canetas de cor hidrocor finas, Prestocolor, Faber Castell ou similar

3 Tubos de cola bastão (10mg), Pritt ou similar (verificar data de validade)
3 Tubos de cola branca Tenaz (ref. 02840) 35 gr. ou similar (verificar data de validade)
1 Tesoura escolar sem ponta, Mundial, Tramontina ou similar, com nome gravado no metal

(destro ou canhoto)
1 Revista Pais e Filhos, Viagem, de animais, natureza, etc.
1 Adaptador caverna
1 Estojo com 6 canetas coloridas para retroprojetor, Pilot ou similar
1 Caneta preta de ponta porosa softpoint

 1 Troca de roupa (de inverno ou verão), de acordo com a estação, que ficará guardada na mochila
MATERIAL da criança
PESSOAL  1 Garrafa squeeze

 1 Escova de dentes com protetor de cerdas
 1 Creme dental

DESCANSO  1 Fronha de solteiro, tamanho regular (escrever o nome com letras grandes, de forma visível)
1 Lápis grafite sextavado 2B, Faber Castell-Regente 9000 ou similar

ESPANHOL 1 Tubo de cola bastão (10mg), Pritt ou similar (verificar data de validade)
(enviar o material de espanhol embalado separadamente)

INGLÊS 1 Folha de scrapbook estampada
(enviar o material de inglês embalado separadamente)

 1 Pasta maleta, transparente, de polipropileno A3
 1 Camiseta tamanho adulto (não é necessário que seja nova)

ARTE Para a compra de materiais de uso coletivo utilizados para as propostas de Arte (em todas as disciplinas) será
cobrada, via boleto bancário, uma taxa anual no valor de R$ 95,77.
A relação do material está disponível na secretaria, caso deseje adquiri-lo individualmente.

PROJETO A cada semestre, a escola solicitará um livro para compor o acervo da biblioteca de classe (aguardar orientações
LEITURA na reunião de pais)

Observações
Itens marcados com  deverão ser identificados  com nome e ano do aluno.
Não há a necessidade de trazer lancheira, pois o lanche é fornecido pelo Colégio.
A mochila não deverá exceder 45 cm (altura) e 30 cm (largura) e deve conter apenas a agenda escolar e a troca de roupa.
Solicitaremos a reposição do material sempre que necessário.
O valor do material de Arte, da agenda e do material elaborado pela equipe de professores do Colégio será cobrado via boleto 
bancário.

A livraria e papelaria "Livro Fácil" fará a venda do material de 02 a 19/12/2019 e de 06 a 31/01/2020 em sua loja localizada dentro 
do Colégio, de segunda a sexta-feira, das 7:00 às 18:00 horas, ou pelo site www.livrofacil.net.
Telefone: 3779 1890 - e-mail: migueldecervantes@livrofacil.com
A compra do material na "Livro Fácil" é facultativa.
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