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ENSINO FUNDAMENTAL (10 ANO) 
 

 

  

1.  Os materiais abaixo relacionados do ITEM 01 
deverão ser marcados com o nome e turma do 
aluno e, enviados diariamente para o colégio, 
dentro da bolsa escolar da criança.  

2. Os materiais do ITEM 02 deverão ser 
entregues à professora no dia 31/01/2017     
(3a-feira), no horário das 7h30 às 11h na sala 
de aula. 

3. Pedimos adquirir material de melhor 
qualidade, pois tem maior durabilidade. Tais 
como: lápis, lapiseiras, borrachas, lápis de cor 
e massa de modelar. 

. 
 

MATERIAL INDIVIDUAL 

ITEM 01 

 
01 copo de plástico (personalizado) 
02 toalhinhas de mão (personalizadas) 
03 cadernos universitário brochura capa dura 96 

folhas sem espiral 
01 estojo com lápis grafite, borracha, apontador, 

lápis de cor e hidrocor. 
01 estojo com escova e creme dental (persona-

lizado) 
02  cadernos de desenho grande de capa dura 

com espiral 

 

ITEM 02 

 

10 lápis grafite 2B 
05 borrachas 
03 apontadores 
01 tesoura sem ponta (+ resistente) 
01 caderno caligrafia pauta azul padrão do 

Colégio. (A venda no Colégio). 
01 caixa de material dourado individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL COLETIVO / ARTES 

 

01 folha de 2m de EVA (vermelho) 

06 folhas color set (coloridas) 

30 folhas de papel 40 kg (Tamanho A3) 

10 folhas de papel 40 kg (industrial) 

03 folhas de cartolina dupla face (industrial)  

01 pacote de papel criativo para dobradura (cores  
     fortes) 
01 pacote de papel Sulfite/A4 colorido (100 folhas)  

01 caixa de gizões de cera (12 cores)  

01 estojo de hidrocor color 850 (12 cores) 

01 caixa de hidrocor fino (12 cores) 

01 caixa de lápis de cor grande (12 cores) 

02 caixas de massa de modelar (12 cores) 

01 pincel chato Nº 02 

01 metro de papel contact transparente  

01 tubo de tinta guache 250ml (azul) 

 

 

 

O material coletivo não deve ser marcado com o 
nome do aluno e deverá ser entregue no Colégio, 
no ato da matrícula ou pagar a taxa de: R$ 192,13 
 
 
 

 
 

 

 


