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Unidade RP (Rodolfo Pirani) - (11) 2754-1333
Unidade SM (São Mateus)
- (11) 2019-2332
Unidade SB (Santa Bárbara) - (11) 2015-0003

Série: Fase II (antigo Pré)

Lista de Materiais 2019

06 cadernos brochura ¼ capa dura com 48 folhas
01 caderno pedagógico quadriculado 1x1 - 40 folhas (encapar os cadernos com plástico leitoso
verde)
01 pacote de papel sulfite branco A4 75g/ m² (pacote c/ 500 fls.)
03 pacotes de sulfite colorido A4 75g/ m² (pacote c/ 100 fls.)
01 bloco de canson branco A4 com 20 folhas
01 pacote de papel criative colorset colorido
01 pasta catálogo preta 4 furos para folhas
01 plástico leitoso verde para carteira
02 caixas de lápis de cor 12 cores
01 caixa de giz de cera courton com 12 cores
05 lápis preto jumbo
02 apontadores com depósito (1 jumbo e outro normal)
02 borrachas brancas macia grandes com nome
01 tesoura pequena sem ponta gravado o nome
01 estojo escolar ou bolsinha para lápis
01 pincel chato nº 14
03 caixas de massas de modelar
10 envelopes plásticos – fino de 4 furos – A4 .
03 folhas de papel crepon cores variadas
03 placas de E.V.A. liso cores variadas
03 placas de E.V.A. brilho cores variadas
02 placas de E.V.A. fantasia
02 folhas de cartolinas brancas
03 folhas de color set (1 preto, demais de sua preferência)
04 bastões (refis) de cola quente branca e fina
02 pacotes de lantejoulas cores variadas
01 tubo de cola líquida branca grande 110g
01 cola bastão grande com nome
01 estojo de cola colorida com 6 cores
01 pacote de palito de sorvete colorido
01 caixa de pintura a dedo
02 tubos de cola gliter
01 avental para aulas de pintura
TRAZER TODOS OS DIAS:
Agenda escolar – fornecida pela escola
Lenço umedecido
Toalha de mão com nome
01 caneca plástica com nome
01 escova de dente com nome
01 tubo de creme dental

Unidade RP
Unidade SM
Unidade SB

R. Julio César Moreira, 1309
R. André de Almeida, 2178
R. Gêmeos, 07

OBSERVAÇÕES:
 Todo o material ficará na escola,
por isso deverá ser entregue
etiquetado com o nome completo
do aluno.
 A agenda escolar será fornecida
pela escola no início das aulas.

Jd. Rodolfo Pirani
Jd. Nove de Julho / São Mateus
Jd. Santa Bárbara

São Paulo
São Paulo
São Paulo

SP
SP
SP

08310-160
03950-000
08330-580

