Lista de Materiais 2023
Período Integral - 3º, 4º E 5º ANO
▪
01

Materiais
Bolsa para guardar objetos de higiene (tipo necessaire), contendo creme
dental, escova dental e toalhinha de boca

01

Bloco de papel A4 180g

01

Caixa de massa de modelar – soft (12 cores)

01

Camiseta, tamanho adulto, para pintura (Arte)

01

Cobertor

01

Escova ou pente para cabelo

01

Garrafinha tipo squeeze para água

01

Kit de 6 cores de tinta guache

01

Lençol de cima (solteiro)

01

Pacote de lenço umedecido

01

Desodorante

01

Par de chinelos

01

Pacote de elásticos para cabelo (meninas)

01

Pacote de papel dobradura para origami

01

Pacote com 100 folhas de papel sulfite branco A4

01

Pacote com 50 folhas de papel colorido A4 (cores vivas) – Canson/ Filipinho/
Real Paper

01

Pote de gel para cabelo (meninas)

01

Travesseiro ou almofada (identificado)

Lista de Materiais 2023
Período Integral - 3º, 4º E 5º ANO
01

Troca de roupa (identificada)

01

Sapatilha de ½ ponta rosa ou preta para as meninas que optarem pela dança

06

Uniforme de Futsal para quem optar (adquirir na Prima Linea ou na Karilu).
Camiseta personalizada, bermuda e meião. Lembramos que a chuteira
compõe o uniforme do Futsal

01

Quimono branco para quem optar pelo judô (para quem já adquiriu o
quimono em 2022, pode continuar com este)

▪

TODO MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME DO ESTUDANTE E
DEVERÁ SER TRAZIDO :
DIA 26/01/2023
8h30 às 10h30 – período matutino/integral e
14h às 16h – período vespertino

▪

1ª REUNIÃO DE PAIS
DIA 28/01/2023
8h30 – Sala de aula

Recordamos que o uso do uniforme diário é obrigatório e consta de camiseta
ou bata do colégio; calça ou bermuda; agasalho do colégio; meia e tênis.
TODOS IDENTIFICADOS COM O NOME DO ESTUDANTE

