
 
 

 

 
LISTA DE MATERIAL GRUPO 03 – ANO 2019 

 
O material está dividido em duas categorias: Uso Individual e Uso Coletivo. 
A Taxa de Material Coletivo pode ser paga na Secretaria ou adquirida pelo próprio responsável 

 
ATENÇÃO PARA ENTREGA  DOS  MATERIAIS  

 
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). 
Lembramos que o material coletivo é usado em conjunto no colégio. Não haverá devoluções, mesmo em 
caso de desistência. 

Para facilitar o recebimento do MATERIAL COLETIVO,  entregar na SALA DE AULA PARA A 
PROFESSORA no período de 28/01/19 à 04/02/19. 

 
MATERIAL DE USO COLETIVO 
 

Quant. Descrição do Produto 

 

  Quant. Descrição do Produto 

  01 pcte. Bexiga colorida nº 7   02 unids. Fita crepe  

01 pcte. Colher (descartável)   02 placas E.V.A. (amarelo/branco) 

 

01 pcte. Garfinho (descartável)   03 fls. Papel kraft 

03 unids. Lixas finas ( 3 P- 120)   02 blocos Papel canson A4 branco 

01 pcte. Papel sulfite A4 branco –  500 folhas   04 fls. Papel cartão (preto/vermelho) 

01 m Tecido de algodão estampado  

  

01 pcte. 
Papel fotográfico A4 (com brilho)- 180gr 10 
folhas  para impressora jato de tinta 

02 potes Guache – 250ml (azul/verde)  

    

 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (Todos os itens etiquetados com Nome/Série) 
 
Quant. Descrição do Produto 
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  Quant. Descrição do Produto 
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01 unid. 
Camiseta (usada e grande, cobrindo todo 
uniforme) para a pintura   

01 unid. Agenda – Anglo (cortesia da escola) 

01 unid. Caixa de sapato encapada (com contact)     01 jogo Canetas hidrocor ponta grossa – 12 cores  

03 pcte. Toalhas umedecidas    01 unid. Cola bastão 

03 cxs. Lenços de papel    01 unid. Cola de EVA 

01 pcte. Algodão   01 cx. Lápis de cor gigante triangular com 12 cores 

01 estojo Com escova, creme dental e toalhinha   01 unid. Lápis grafite triangular 

 
Repor o material sempre que 
necessário.    

03 potes Massa de modelar UTI-GUTI de 500grs. 

     01 estojo Para caneta hidrocor ponta grossa 

    02 estojos Para lápis /canetas hidrocor 

    01 unid. 
Pasta polionda de 2 cm com elástico (para lição 
de casa)  

     01 unid. Pincel chato 2 

     01 unid. Tesoura sem ponta 

SISTEMA APOSTILADO 

• Sistema de Ensino ANGLO  
 

 

ANEXO CIRCULAR COM OPÇÕES DE PAGAMENTOS E PARCELAMENTOS 
 

 

 

 

 

 


