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PRODUTOS PERSONALIZADOS COM EMBLEMA DO COLÉGIO 

• 01 Agenda Escolar Personalizado Betel 
• 01 Bolsa nécessaire para Artes Personalizado Betel  
• 01 Avental plástico ou 1 camiseta para pintura. 

• 01 Pasta maleta com elástico A3 azul 
• 01 Cad.Branco espiral Capa Dura Cartografia 100fls 
• 01 Pasta caneleta transparente branca

MATERIAIS PARA USO INDIVIDUAL

• 01 Estojo escolar 
• 02 Lápis pretos Triangulares grossos  
• 02 Borrachas brancas macias  
• 02 Apontadores c/ depósito p/ lápis Grossos 
• 01 Cx Gizão de cera grosso  
• 01 Cx Lápis de cor Triangular Grossos  
• 02 Tubo de cola branca 90g  
• 04 Tubos de cola bastão 40gr  
• 01 Pincel brochinha escolar 
• 01 Rolinho de espuma  

• 01 Cx de tinta guache c/ 6 cores  
• 01 Cx de tinta plástica  
• 01 Ecotela 
• 04 caixas pequenas de massa de modelar de amido 
• 10 envelopes tamanho A3 
• 01 folha de lixa preta 
• 01 Mochila infantil (Pequena) 
• 01 kit higiene  
• 01 troca de roupa para deixar na mala 
• 01 Pct de lenço umedecido 

MATERIAIS PARA USO COLETIVO

• 02 Placas de EVA lisa 
• 01 Placa de EVA decorada 
• 02 Folhas de papel Kraft 
• 01 folha de lixa preta 
• 01 Pct de papel sulfite A4 branco c/ 500fls 
• 01 Pct de papel sulftie A4 colorida c/ 100fls 
• 10 Sacos Plásticos ofício grosso A4 c/ 4 furos 

• 01 Rolo de fita adesiva colorido 
• 01 Rolo de fita dupla face 18x50 / 19x30 
• 01 Pct de palitos de sorvete colorido 
• 01 pct coleção Eco Cores Papel que se dobra 
• 01 metro de tecido decorado 
• 01 Revista velha p/ recorte 

LIVROS 

• APOSTILA INTEGRADO POSITIVO G.3 Semestral  ( 1 por semestre ) 

• EDUCAÇÃO CRISTÃ – CRER E SER JARDIM 1  (Sistema Mackenzie de Ensino) 

• LIVRO PARADIDÁTICO– “As Jabuticabas” de Monteiro Lobato – Editora Globinho - Coleção Pirlimpimpim 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

 Todo o material, com exceção do que virá diariamente na mochila,  poderá ser entregue na escola a partir do dia  30/01/2017 

Pedimos que evitem trazer os materiais junto com o início das aulas dos aluno. Os livros paradidáticos e dicionários deverão vir 

junto com a lista de material, todos etiquetados com o nome e a série do aluno. As Apostilas devem ser adquiridas com 

antecedência, para que toda a classe possa começar as atividades ao mesmo tempo com Apostila. Os materiais faltantes,  serão 

informados aos responsáveis via agenda. 

As marcas acima sugeridas não se fazem obrigatórias, porém, sendo de melhor qualidade, facilita o manuseio e o desempenho do aluno. 

A PAPELARIA RUBY  foi indicada como referência para facilitar e esclarecer dúvidas sobre materiais escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


