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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  
01 folhas de papel crepom * 
02 caixas grandes de massa de modelar (sugestão:Soft) 
02 tubos de cola 90g (Sugestão: Tenaz) 
01 pacote de palitos de churrasquinho (sem ponta) 
02 folhas de E.V.A.  (grandes) 1 com brilho e 1 sem 

brilho * 

01 cola glíter  sugestão ACRILEX * 

02 pacotes de colorset tamanho A4  
01 pacote de olhinhos médios 
10 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 branca marca sugestão 3M. 
01 pacote de enfeites em EVA em tamanho pequeno 
para atividades. Ex: bichinhos, corações, florzinhas, 
carrinhos. 
01 caderno de desenho capa dura (grande com folhas 
grossas) 
01 pasta tamanho ofício com elástico (plástica) 
02 lápis preto 
01 estojo de canetas hidrocor finas 
01 caixa de lápis de cor com 12 unidades 
01 pincel nº 14 
01 tesoura sem ponta  
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 
04 prendedores 
01 metros de TNT 
01 esponja de louça para pintura 
01 pacote de lantejoula grande 
01 caneta preta para retroprojetor 
01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária da 
criança (combinado na entrevista individual) 
 
 

 

Itens da lista assinalados com *, deverão vir na cor: 

_________(a definir na entrevista com a professora). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
LITERATURAS INFANTIL 

 

OBSERVE ATENTAMENTE TODAS AS 
INFORMAÇÕES DAS OBRAS 

 
 
1º semestre 
Livro: COACH 
Autora: Rodrigo Folgueira 
Editora: FTD 
 
2º semestre 
Livro: Brinquedos e Brincadeiras 
Autor: Roseana Murray 
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 - D’Coração Bazar e Papelaria 
Rua Luiz de Camões, 83 
Telefone: 3219.9140 

 

 
REUNIÃO COM PAIS: 17/02/2022, às 17h, on-line. 
Nesta reunião será divulgado o horário do período 
de adaptação, que iniciará dia 21/02/2022. 
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