
 
 

 
 

 
LISTA DE MATERIAL GRUPO 03 – ANO 2017 

 
 

O material para o ano 2017  está dividido em 2 categorias : uso individual e uso coletivo.  
Oferecemos também a possibilidade dos senhores pagarem a taxa referente à compra do material coletivo na secretaria. 

 
ATENÇÃO PARA ENTREGA  DOS  MATERIAIS  

 
1- Todo o material deve ser entregue acondicionado em sacolas com o nome completo e série do aluno . 
 MATERIAL INDIVIDUAL : Nome completo e série em todos os itens, entregar direto para a professora. 
 MATERIAL COLETIVO   : Nome completo e série somente na sacola ( o material individual e coletivo deverão ser 

enviados em sacolas diferentes). 
2- Lembramos que o material coletivo é usado em conjunto no colégio. Não haverá devoluções, mesmo em caso de 

desistência. 
3- Para facilitar o recebimento do MATERIAL COLETIVO,  entregar na SALA DE AULA PARA A PROFESSORA no 

período de 24/01/17 à 03/02/17. 
 
 
MATERIAL DE USO COLETIVO 
 

01 bloco Criativo  01 metro de tecido de algodão estampado 
01 pacote de bexiga colorida nº 7 02 rolos de fita adesiva de polipropileno transparente larga 
01 bloco de papel canson A4 – branco 01 rolinho para pintura (5cm) 
01 bloco de papel para dobradura (coleção ecocores) 01 bloco Ecocores moldura / 7 cores  
04 folhas de collor set (2  azul/2 vermelho) 02 potes de guache – 250ml (1 azul/1 verde) 
01 pacote de colher (descartável) 01 rolo de fita crepe (19mm x 20m) 
01 pacote de garfinho (descartável) 04 placas de E.V.A. (2 laranja/2 roxo) 
01 fita dupla face (2,5cm) 05 lixas finas (2 P- 180 / 3 P- 120) 
01 cola para artesanato 01 pincel chato 2" 
04 folhas de papel cartão – laranja/rosa (4 de cada) 01 pacote de palito de sorvete 
01 pacote de papel sulfite A4 branco –  500 folhas 01 pacote de papel fotográfico A4 (com brilho)- 180gr  

50 folhas -  para impressora jato de tinta  
01 cola líquida 90ml  

 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
 

01 agenda – Anglo (cortesia da escola) 01 tesoura sem ponta 
03 tubos de cola bastão 01 pasta polionda de 2 cm com elástico (para lição de casa) 
03 lápis triangular grafite 01 estojo para lápis com 2 espaços 
01 apontador (grande) com depósito 01 estojo de caneta hidrocor ponta grossa 
03 potes gde de massa de modelar marca UTI-GUTI  01 estojo com escova, creme dental e toalhinha 
01 caixa de lápis de cor gigante triangular 12 cores 03 caixas de lenços de papel 
01 pacote de algodão 03 pacotes de toalhas umedecidas 
01 caixa de sapato encapada (com Contact)   01 camiseta (usada e grande, cobrindo todo uniforme) para a 

pintura 
 
 
  SISTEMA APOSTILADO 
 

• Apostilas do ANGLO 
 

 
 


