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Material Individual

Material de Papelaria

01 agenda personalizada da escola (fornecida no 1º dia
de aula)
01 apontador com depósito de acordo com o
tamanho do lápis de cor
01 sacolinha de higiene padronizada da escola com
pasta e escova de dente.
01 avental para atividades de artes (faz parte
do
uniforme escolar)
02 borrachas
01 caderno grande brochura capa dura sem
margem (100 folhas)
01 caixa de giz de cera (pequeno, grosso) –12
cores
01 caixa de lápis de cor triangular (grande) – 12
cores
01 estojo de canetinha (grossa) – 12 cores
01 caixa transparente poliondas verde 31x23,5x15
03 colas bastão (pequenas) de boa qualidade
01 estojo grande com 3 divisórias
02 lápis grafite triangular
01 pasta com elástico (polionda) grossa (verde)
01 pasta preta com 30 sacos plásticos de 4
furos
01 tesoura sem ponta (sugestão marca maped)
02 tubos de cola líquida (pequena de boa
qualidade)
01 caderno de desenho grande (sem margem)–
capa
dura
01 pote de plástico pequeno (tamanho da caixa de
giz de cera)

01 brinquedo próprio para a idade
de madeira (ex: dominó, quebra
cabeça, memória...)
01 massinha adesiva (sugestão
Pri_)
01 kit de cola colorida acrilex com
6 unidades
01 rolo de fita dupla face (fina)
02 rolos de papel crepom
200 folhas de sulfite A4 (amarelo)
500 folhas de sulfite A4
01 livro de história infantil
01pacote de palito de sorvete
04 pacotes de massinha (utti gutti)
01 papel criativo color set A4 com
24 fls
03 placas de EVA listrados
30 plásticos grossos - com 4 furos
2m de papel contact transparente
01 revista para recorte
01 rolo de fita crepe
01 tubo de cola branca (500ml)
01 caneta permanente preta
01 guache (caixinha com 6 cores)
05 retalhos de tecidos (tamanhos
variados)
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Observações Importantes:
1. Os materiais que não estão especificados poderão ser de qualquer cor, forma ou espessura;
2. Os pais que optarem pela entrega do material de papelaria (e não o pagamento da taxa anual
descrita em contrato) deverão fazê-lo (impreterivelmente) até o dia 30/01/18;
3. Os livros didáticos poderão ser adquiridos (com condições especiais) na livraria Bookfair, que
estará na Unidade I do dia 11 ao dia 30 de janeiro/18;
4. Os materiais entregues serão protocolados e o responsável receberá uma guia do comprovante
de entrega;
5. A partir do 6º ano, os materiais coletivos poderão ser requisitados pelo aluno (ao longo do ano)
para trabalhos dentro ou fora de escola;
6. É importante a identificação com nome e turma do aluno em todos os materiais;
7. Os livros didáticos começarão a ser usados no dia 06/02/18;
8. O livro de inglês deverá ser adquirido diretamente na Unidade Yázigi do Jardim Bonfiglioli.

