
 

 

 

Xerox - Uniformes
Livros Didáticos

Materiais Escolares
Camisetas para formaturas e gincanas
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    Decoração
BAZAR & PAPELARIA

 
 

 

 

 

 
MATERIAIS IDENTIFICADOS 
 
100 folhas de ofício 
05 envelopes de carta coloridos  
100 folhas de papel A4 sulfite colorido  
100 folhas brancas A3 
01 folha de papel laminado * 
01 folha de papel crepom * 
01 folha de papel celofane * 
01 pacote de balão tamanho 9 
1 kg de argila 
1 pacote lantejoulas grande * 
04 caixas grandes de massa de modelar (Sugestão: Soft) 
04 tubos de cola 90g (Sugestão: Tenaz) 
02 tubos de cola bastão 
03 refis de cola quente 
01 pacote de palitos de churrasquinho (sem ponta) 
04 folhas de E.V.A.grandes * (2 com brilho e 2 sem brilho)   
01 cola glíter  (sugestão ACRILEX)  
02 pacotes de colorset tamanho A4  
01 pacote de olhinhos médios 
20 pratinhos de papelão na cor branca 
04 envelopes pardos tamanho ofício 
01 caixa de tinta têmpera 12 cores 
01 caixa de cola colorida (Sugestão: Plasticor) 
01 pacote de letras móveis E.V.A. 
02 fitas crepe marrom larga parda sem brilho marca 
(Sugestão 3M) 
02 rolos de fita durex larga trasparente  
01 caderno de desenho capa dura (grande com folhas 
grossas) 
01 pasta tamanho ofício com elástico (plástica) 
02 lápis pretos 
01 estojo de canetas hidrocor finas 
01 caixa de lápis de cor com 12 unidades 
01 pincel nº 14 
01 tesoura sem ponta – em caso de canhotos, tesoura 
adequada (Sugestão: Tramontina Escolar) 
01 estojo (grande) 
01 borracha 
01 apontador com depósito (adequado ao lápis) 
01 caixa de giz de cera curtom 
01 camiseta de adulto para usar como avental de pintura 
01 pacote de prendedores 
01 metro de TNT * 
01 esponja de louça para pintura 
02 canetas pretas para retroprojetor 
01 livro infantil de acordo com a faixa etária, não precisa 
ser novo 
01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária da 
criança (combinado na entrevista individual) 
 
Itens da lista assinalados com *,  
deverão vir na cor: ___________________ 

 
LITERATURA INFANTIL 
 

OBSERVE ATENTAMENTE TODAS 
AS INFORMAÇÕES DAS OBRAS 

 
1º semestre 
Livro: O Livro Mágico 
Autora: Heloisa Prieto 
Editora: FTD 
 
2º semestre 
Livro: Só Um Minutinho 
Autor: Ana Maria Machado 
Editora: FTD 

 
ATENÇÃO: 
 

O material deve ser entregue aos professores no 
dia da entrevista. 
 
O uniforme escolar deve ser identificado e usado 
desde o 1º dia de aula.  
 
Trazer diariamente uma garrafa para água 
identificada e higienizada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Você encontra nossos uniformes nos seguintes 
endereços: 
 
1 - LOJA TOP SUL 
Posto no Colégio - 3095.2122 
 
2 – PLEIADE UNIFORMES  
Posto no Colégio a partir de 2023 - 99200.8979 

 

Educação Infantil - Pré B - 2023 

REUNIÃO COM PAIS:  
 

16/02/2023, às 17h, on-line. O link será 
enviado mais próximo à data, por e-mail e 
whatsapp. Nesta reunião será divulgado o 
horário do período de adaptação, que 
iniciará dia 23/02/2023. 
 

Venda do Material do Sistema FTD on-line ou na 
Editora, localizada na  Rua Ramiro Barcelos, 344, 
Bairro Floresta, Porto Alegre. Telefone: (51) 3204-
8100. 
 

Acesse a loja online - compre.ftd.com.br e digite 
o código de acesso 13355 quando solicitado. 
Plataforma disponível a partir de  02/01/2023. 


