LISTA DE MATERIAL 2018
MATERIAL DE USO PESSOAL
1º ANO
01 Mochila grande
01 Lancheira com tuperware para organizar o
lanche
01 Pacote de sulfite A4 de 500 folhas
01 Estojo grande de fácil manuseio
01 Caixa de lápis de cor (24 cores) da Faber
Castell
01 Estojo de canetas hidrográficas(12 cores)
02 Lápis pretos nº 02
01 Borracha branca da Faber Castell
01 Tesoura sem ponta
01 Apontador com depósito
02 Caixas de massa de modelar Uti Guti (12
cores)
01 Caderno grande de brochura de 100 folhas
01 Caderno pequeno de brochura de 50 folhas
01 Tubo de cola branca grande Tenaz
03 Colas bastão Pritt
01 Pasta de polietileno com ferragem(grande)
01 Pasta catálogo com 50 plásticos
01 Rolo de fita crepe
01 Bloco de papel canson A4
01 Avental plástico ou camiseta de adulto para
atividades com pintura
01 Tela de pintura 20 x 30 cm ou 30x40 cm
02 Gibis
01 Livro de literatura infantil ( Pode ser usado, em

Material de uso coletivo que será
providenciado pelo Colégio dentro da
taxa anual – Parcela única R$ 150,00
Papéis: cartolina, color set, espelho,
celofane,seda,crepom,
microondulado
e
canson A3
Outros:
Isopor,bexigas,algodão,lixas
especiais,
botões,penas,palito
de
churrasco,durex, dupla face, pincel chato e
redondo,EVA,TNT,elástico,
lantejoulas,
estrelinhas, brocal,gliter, carteirinha escolar,
agenda, fitilho, fitas,lã,palito de dente.
Obs: Lembramos que estes materiais são
usados nas atividades dos alunos.

A lista de material 2018, já está a venda na
Papelaria CNK aqui no Colégio e poderá ser
paga em até 3x sem juros no cartão de crédito
ou com 10% de desconto a vista ou no débito
no valor total da lista. Nosso horário de
funcionamento será das 8h às 17h30 a partir
do dia 03/01. Caso queira marcar atendimento
em dia e horário fora do estabelecido, favor
ligar e agendar com a secretaria do Colégio
(tel:3782-7411). Também aceitaremos pedidos
por telefone, entregando material no dia
estipulado.
No decorrer do ano letivo solicitaremos os
livros paradidáticos.

boa conservação)

Revistas velhas
CONFORME O MATERIAL ACABAR, NO
DECORRER DO ANO LETIVO, A PROFESSORA
SOLICITARÁ A REPOSIÇÃO DO MESMO.
TODO MATERIAL DEVE SER IDENTIFICADO
PELOS PAIS

Uniforme: Está a venda no Colégio e poderá
ser pago em até 3x sem juros no cartão de
crédito ou com 10% de desconto à vista ou no
débito na quantidade mínima estipulada pela
papelaria.

Aceitamos cartões de débito ou crédito.

LISTA DE MATERIAL 2018
MATERIAL DE USO PESSOAL
2º ANO
01 Mochila grande
01 Lancheira com tuperware para organizar o
lanche
01 Pacote de sulfite A4 de 500 folhas
01 Estojo grande de fácil manuseio
01 Caixa de lápis de cor (24 cores) da Faber
Castell
01 Estojo de canetas hidrográficas(12 cores)
02 Lápis pretos nº 02
01 Borracha branca da Faber Castell
01 Tesoura sem ponta
01 Apontador com depósito
01 Régua de 20cm
02 Cadernos universitários de 100 folhas
01 Caderno de cartografia de 100 folhas
01 Tubo de cola branca grande Tenaz
03 Colas bastão Pritt de 20 g
01 Pasta de polionda com elástico(fina)
01 Pasta de polietileno com ferragem(grande)
01 Pasta catálogo com 50 plásticos
01 Rolo de fita crepe
01 Bloco de papel canson A4
01 Avental plástico ou camiseta de adulto
para atividades com pintura
01 Tela de pintura 20 x 30 cm ou 30x40 cm
01 Dicionário da Língua
Portuguesa(Sugestão:Aurélio ou
Michaelis).Pode ser reutilizado nos demais
anos letivos.
02 Gibis
01 Livro de literatura infantil ( Pode ser usado, em

Material de uso coletivo que será
providenciado pelo Colégio dentro da
taxa anual – Parcela única R$ 150,00
Papéis: cartolina, color set, espelho,
celofane,seda,crepom,
microondulado
e
canson A3
Outros:
Isopor,bexigas,algodão,lixas
especiais,
botões,penas,palito
de
churrasco,durex, dupla face, pincel chato e
redondo,EVA,TNT,elástico,
lantejoulas,
estrelinhas, brocal,gliter, carteirinha escolar,
agenda, fitilho, fitas,lã,palito de dente.
Obs: Lembramos que estes materiais são
usados nas atividades dos alunos.

A lista de material 2018, já está a venda na
Papelaria CNK aqui no Colégio e poderá ser
paga até 3x sem juros no cartão de crédito ou
com 10% de desconto a vista ou no débito no
valor total da lista. Nosso horário de
funcionamento será das 8h às 17h30 a partir
do dia 03/01. Caso queira marcar atendimento
em dia e horário fora do estabelecido, favor
ligar e agendar com a secretaria do Colégio
(tel:3782-7411).
Também
aceitaremos
pedidos por telefone, entregando material no
dia estipulado.
No decorrer do ano letivo solicitaremos os
livros paradidáticos.
Uniforme: Está a venda no Colégio e poderá
ser pago em até 3x sem juros no cartão de
crédito ou com 10% de desconto à vista ou no
débito na quantidade mínima estipulada pela
papelaria.

boa conservação)

Revistas velhas

CONFORME O MATERIAL ACABAR, NO
DECORRER DO ANO LETIVO, A PROFESSORA
SOLICITARÁ A REPOSIÇÃO DO MESMO.
TODO MATERIAL DEVE SER IDENTIFICADO
PELOS PAIS

Aceitamos cartões de débito ou crédito.

LISTA DE MATERIAL 2018
MATERIAL DE USO PESSOAL
3º ANO
01 Mochila grande
01 Lancheira com tuperware para organizar o
lanche
01 Pacote de sulfite A4 de 500 folhas
01 Estojo grande de fácil manuseio que
acomode os 6 itens abaixo:
01 Caixa de lápis de cor (24 cores) da Faber
Castell
01 Estojo de canetas hidrográficas(12 cores)
02 Lápis pretos nº 02
01 Borracha branca da Faber Castell
01 Tesoura sem ponta
01 Apontador com depósito
01 Régua de 30cm
01 Caderno universitários de 100 folhas
01 Caderno grande quadriculado 1x1 cm capa
dura(100folhas)
01 Tubo de cola branca grande Tenaz
03 Colas bastão Pritt
01 Caixa com 6 unidades de cola colorida
01 Pasta de polionda com elástico (fina)
01 Pasta de polietileno com ferragem(grande)
01 Pasta catálogo com 50 plásticos
01 Rolo de fita crepe
01 Bloco de papel canson A4
01 Avental plástico ou camiseta de adulto para
atividades com pintura
01 Tela de pintura 20 x 30 cm ou 30x40 cm
02 Gibis
01Livro de literatura infantil ( Pode ser usado, em
boa conservação)

01 Jogo Pedagógico que estimule o raciocínio
lógico (pode ser usado, em boa conservação)
01 Dicionário da Língua Portuguesa
(Sugestão: Aurélio ou Michaelis). Pode ser
reutilizado nos demais anos letivos.

Material de uso coletivo que será
providenciado pelo Colégio dentro da
taxa anual – Parcela única R$ 150,00
Papéis: cartolina, color set, espelho,
celofane,seda,crepom,
microondulado
e
canson A3
Outros:
Isopor,bexigas,algodão,lixas
especiais,
botões,penas,palito
de
churrasco,durex, dupla face, pincel chato e
redondo,EVA,TNT,elástico,
lantejoulas,
estrelinhas, brocal,gliter, carteirinha escolar,
agenda, fitilho, fitas,lã,palito de dente.

Obs: Lembramos que estes materiais são
usados nas atividades dos alunos.
A lista de material 2018, já está a venda na
Papelaria CNK aqui no Colégio e poderá ser
paga em até 3x sem juros no cartão de crédito
ou com 10% de desconto a vista ou no débito
no valor total da lista. Nosso horário de
funcionamento será das 8h às 17h30 a partir
do dia 03/01. Caso queira marcar atendimento
em dia e horário fora do estabelecido, favor
ligar e agendar com a secretaria do Colégio
(tel:3782-7411). Também aceitaremos pedidos
por telefone, entregando material no dia
estipulado.
No decorrer do ano letivo solicitaremos os
livros paradidáticos.

Uniforme: Está a venda no Colégio e poderá
ser pago em até 3x sem juros no cartão de
crédito ou com 10% de desconto à vista ou no
débito na quantidade mínima estipulada pela
papelaria.

Aceitamos cartões de débito ou crédito.
CONFORME O MATERIAL ACABAR, NO
DECORRER DO ANO LETIVO, A PROFESSORA
SOLICITARÁ A REPOSIÇÃO DO MESMO.
TODO MATERIAL DEVE SER IDENTIFICADO
PELOS PAIS

LISTA DE MATERIAL 2018
MATERIAL DE USO PESSOAL
4º ANO
01 Mochila grande
01 Lancheira com tuperware para organizar o
lanche
01 Pacote de sulfite A4 de 500 folhas
01 Estojo grande de fácil manuseio
01 Caixa de lápis de cor (24 cores) da Faber
Castell
01 Estojo de canetas hidrográficas (12 cores)
02 Lápis pretos nº 02
01 Lápis preto nº 01
01 Lápis preto nº 04
01 Borracha branca da Faber Castell
01 Tesoura sem ponta
01 Apontador com depósito
01 Caneta azul
01 Corretivo
01 Marca texto
01 Régua de 30cm
01 Caderno universitários de 100
folhas(Mat/His/Geo)
01 Caderno universitários de 100
folhas(Ciê/Port)
01 Tubo de cola branca grande Tenaz
03 Colas bastão Pritt
01 Caixa com 6 unidades de cola colorida
01 Pasta de polietileno com ferragem (grande)
01 Pasta catálogo com 50 plásticos
01 Bloco de papel canson A4
02 Gibis
01 Livro de literatura infanto juvenil ( Pode ser
usado, em boa conservação)

01 Dicionário da Língua Portuguesa
(Sugestão:Aurélio ou Michaelis). Pode ser
reutilizado nos demais anos letivos.
01 Atlas Escolar Geográfico(Sugestão: Editora
Ciranda Cultural, 32 páginas, ISBN
9788538055389) Aborda:aspectos
físicos,políticos,climáticos,...com foco na
América do Sul e Brasil.
01 Tela de pintura 20 x 30 cm ou 30x40 cm
CONFORME O MATERIAL ACABAR, NO DECORRER DO
ANO LETIVO, A PROFESSORA SOLICITARÁ A
REPOSIÇÃO DO MESMO.
TODO MATERIAL DEVE SER IDENTIFICADO PELOS PAIS

Material de uso coletivo que será
providenciado pelo Colégio dentro da
taxa anual – Parcela única R$ 150,00
Papéis: cartolina, color set, espelho,
celofane,seda,crepom,
microondulado
e
canson A3
Outros:
Isopor,bexigas,algodão,lixas
especiais,
botões,penas,palito
de
churrasco,durex, dupla face, pincel chato e
redondo,EVA,TNT,elástico,
lantejoulas,
estrelinhas, brocal,gliter, carteirinha escolar,
agenda, fitilho, fitas,lã,palito de dente.
Obs: Lembramos que estes materiais são
usados nas atividades dos alunos.

A lista de material 2018, já está a venda na
Papelaria CNK aqui no Colégio e poderá ser
paga em até3x sem juros no cartão de crédito
ou com 10% de desconto a vista ou no débito
no valor total da lista. Nosso horário de
funcionamento será das 8h às 17h30 a partir
do dia 03/01. Caso queira marcar atendimento
em dia e horário fora do estabelecido, favor
ligar e agendar com a secretaria do Colégio
(tel:3782-7411). Também aceitaremos pedidos
por telefone, entregando material no dia
estipulado.
No decorrer do ano letivo solicitaremos os
livros paradidáticos.
Uniforme: Está a venda no Colégio e poderá
ser pago em até 3x sem juros no cartão de
crédito ou com 10% de desconto à vista ou no
débito na quantidade mínima estipulada pela
papelaria.

Aceitamos cartões de débito ou crédito.

LISTA DE MATERIAL 2018
MATERIAL DE USO PESSOAL
5º ANO
01 Mochila grande
01 Lancheira com tuperware para organizar o
lanche
01 Pacote de sulfite A4 de 500 folhas
01 Estojo grande de fácil manuseio
01 Caixa de lápis de cor (24 cores) da Faber
Castell
01 Estojo de canetas hidrográficas (12 cores)
02 Lápis pretos nº 02
01 Lápis preto nº 01
01 Lápis preto nº 04
01 Borracha branca da Faber Castell
01 Tesoura sem ponta
01 Apontador com depósito
01 Caneta azul
01 Corretivo
01 Marca texto
01 Régua de 30cm
01 Caderno universitários de 100
folhas(Mat/His/Geo)
01 Caderno universitários de 100
folhas(Ciê/Port)
01 Tubo de cola branca grande Tenaz
03 Colas bastão Pritt
01 Caixa com 6 unidades de cola colorida
01 Pasta de polietileno com ferragem (grande)
01 Pasta catálogo com 50 plásticos
01 Bloco de papel canson A4
02 Gibis
01Livro de literatura infanto juvenil ( Pode ser
usado, em boa conservação)

01 Dicionário da Língua
Portuguesa(Sugestão:Aurélio ou Michaelis).
Pode ser reutilizado nos demais anos letivos.
01 Atlas Escolar Geográfico(Sugestão: Editora
Ciranda Cultural, 32 páginas, ISBN
9788538055389) Aborda:aspectos
físicos,políticos,climáticos,...com foco na
América do Sul e Brasil.
01 Tela de pintura 20 x 30 cm ou 30x40 cm
CONFORME O MATERIAL ACABAR, NO DECORRER DO
ANO LETIVO, A PROFESSORA SOLICITARÁ A
REPOSIÇÃO DO MESMO.
TODO MATERIAL DEVE SER IDENTIFICADO PELOS PAIS

Material de uso coletivo que será
providenciado pelo Colégio dentro da
taxa anual – Parcela única R$150,00
Papéis: cartolina, color set, espelho,
celofane,seda,crepom,
microondulado
e
canson A3
Outros:
Isopor,bexigas,algodão,lixas
especiais,
botões,penas,palito
de
churrasco,durex, dupla face, pincel chato e
redondo,EVA,TNT,elástico,
lantejoulas,
estrelinhas, brocal,gliter, carteirinha escolar,
agenda, fitilho, fitas,lã,palito de dente.
Obs: Lembramos que estes materiais são
usados nas atividades dos alunos.

A lista de material 2018, já está a venda na
Papelaria CNK aqui no Colégio e poderá ser
paga em até 3x sem juros no cartão de crédito
ou com 10% de desconto a vista ou no débito
no valor total da lista.Nosso horário de
funcionamento será das 8h às 17h30 a partir
do dia 03/01. Caso queira marcar atendimento
em dia e horário fora do estabelecido, favor
ligar e agendar com a secretaria do Colégio
(tel:3782-7411). Também aceitaremos pedidos
por telefone, entregando material no dia
estipulado.
No decorrer do ano letivo solicitaremos os
livros paradidáticos.

Uniforme: Está a venda no Colégio e poderá
ser pago em até 3x sem juros no cartão de
crédito ou com 10% de desconto à vista ou no
débito na quantidade mínima estipulada pela
papelaria.

Aceitamos cartões de débito ou crédito

