
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL PARA USO COTIDIANO – NIVEL I E II 

 

 

01 estojo com 3 zíperes  

02 lápis pretos n° 2  

01 apontador com depósito duplo 

01 borracha macia branca 

01 cola bastão 21 grs 

01 tubo de cola branca 110 grs  

01 caixa de lápis de cor com 12 cores  

01 pacote de canetas hidrocor com 12 Cores  

01 tesoura sem ponta 

01 pincel chato nº 14 

02 pastas polionda 3,5cm para envio das atividades em folhas 

01 caixa de cola colorida 6 cores  

01 caixa de tinta guache 12 cores 

04 potes de massa de modelar de cores variadas 

01 kit pequeno de forminhas para massa de modelar 

01 caneta retroprojetor preta 

500 fls de papel sulfite a4 branco 

10 sacos plásticos oficio 4 furos 

02 cartelas de etiquetas brancas com 20 etiquetas 

01 bloco de papel color set colorido 

01 bloco de papel canson  

01 pct de monta-monta 

01 caderno desenho capa dura sem margem- 50 fls 

01 caderno brochura grande capa dura 100 folhas 

01 Caixa organizadora mini/sapato (280mmx170x120mm) AZUL 

01 revista para recorte 

01 régua 30 cm 

 

KIT HIGIENE 
01 escova de dente com caixa ou protetor 

01 creme dental 

01 toalha de mão +  

01 toalha para lanche 

02 álcool gel 500ml 

01 garrafinha de água 

 

 



 

Obs: Esses materiais são de uso pessoal e caso venham a perder ou acabar o mesmo terá que ser reposto. 

O material escolar será conferido na escola, favor enviá-lo completo 

Solicite seu orçamento escolar na papelaria kit fácil ou na papelaria de sua escolha 

WhatsApp: 9 4882 8080 

Email: papelariafacilkit@outlook.com 

 

 

 

 

ATENÇÃO: É importante ressaltar que tanto os matérias, quanto o uniforme deverão ser 

identificados com nome para evitar transtornos futuros, visto que o colégio não se 

responsabiliza, por perda danos ou extravio de objetos pessoais e de valor. 

 Ao adquirirem a mochila dos educandos, verifiquem a possibilidade de acomodação 

de tais itens. 

 

 

TAXA SEMESTRAL DA RECREAÇÃO: R$100,00 (DEVERÁ SER 

ENTREGUE IMPRETERIVELMENTE ATÉ O DIA 07/02/2022, 

SENDO R$50,00 REFERENTE AO 1º SEMESTRE E R$50,00, 

REFERENTE AO 2º SEMESTRE EM 07/06/2022. (ALUNOS DO 

PERÍODO INTEGRAL) 

 

ESTE VALOR SERÁ USADO PARA COMPRA DE MATERAIS DE 

ARTES COMO: E.V.A, CAROLINAS, PAPEIS VARIADOS 

(CELOFANES, CREPOM, DOBRADURA ETC.), BARBANTES, 

FITILHOS, ARGILA, AREIA, TERRA,TNT, ENTRE OUTROS 

MATERIAIS. 
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