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Apontador para lápis grosso 

01 Bloco criativo com 32 folhas – 8 cores – 325x235mm 
01 Bloco de papel mágico 5 folhas – A4 
01 

01 
Bloco textura visual 180g  
Bloco de papel A4, na cor creme, 20 folhas, 140g/m2 

01 Pacote de papel textura visual  
01  Caixa de giz de cera triangular com 12 cores  
01 Caixa de pintura a dedo 6 cores 
02  Caixas de lápis de cor triangular jumbo 12 cores 
02 Canetas pretas ponta média – indelével em papel – não é para projetor 
01 Escova e pasta de dente infantil 
01 Estojo ou nécessaire plástica para guardar escova e pasta de dente 
02 Folhas de EVA, 1 felpuda e 1 com glitter 
01 Garrafinha plástica para água 
01 Lancheira com guardanapo de pano 
01 Lápis triangular grosso para escrita 
03 Livros de história para o Projeto Leitura – Adquiri-los com o livreiro no Colégio, no dia da entrega de material 
01 Mochila com muda de roupa e saco plástico 
01 Pacote de areia colorida 
01 Pacote de etiquetas redondas 19mm, exceto branca 
01 Pacote de palitos de picolé colorido 
03 Pacotes de papel sulfite 75g A4, 100 folhas – 1 marfim, 1 azul e 1 branco 
01 Pasta catálogo A4 com 50 envelopes plásticos 
02 Potes de tinta guache 500g nas cores azul e amarela 
02 Potes de massinha 500g (não tóxica) cores variadas 
01 Prancheta com prendedor plástico  
01  Sacola do Projeto leitura – modelo padrão com o emblema do Colégio (somente na Casa do Colegial) 
01 Tesoura sem ponta  
02 

01 
01 

Tubos de cola 110g 
Caderno de desenho, 50 folhas, espiral, sem seda, 305x210mm, 150g/m2 
Ecotela 200x 290mm 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de material 

Uniforme: Será encontrado na “A Casa do Colegial” da 509 Sul, na “Malharia Santa Catarina” da 702 Norte e 

“Malharia Oliveira, SCRN 706/707 Bloco C  

Solicitamos que entreguem o material dos alunos na véspera das aulas, isto é, no dia 02/02/2023 (no turno em que a 

criança está matriculada), a fim de que no dia 03/02/2023 as professoras possam dedicar toda atenção às crianças. 
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Kit higiene pessoal – sabonete, xampu, escova de dente, creme dental, pente/escova de cabelo 

02 Potes de massinha 500gr não tóxica 
01 Caixa de lápis de cor jumbo triangular 12 cores 
02 Folhas de cartolina 
02 Pacote de papel sulfite 75g A4 branco – 100 folhas 
02 Folhas de EVA com glitter 
01 Caixa de cola colorida 
02 Livros de história de acordo com a faixa etária (pode ser livro usado) 
01 
01 

Bloco de papel criativo lumi A4 50 folhas 75g 
Bloco de papel A4, creme ou branco, 20 folhas, 140g/m2 

 
 
 
 

Sejam bem-vindos ao Colégio Mauricio Salles de Mello 

 

 

 

 

 

01 caixa de caneta hidrográfica ponta grossa 
01 tubo de cola branca líquida de 110g 
01 caixa com 6 unidades de cola glitter / colorida 
01 pacote de folha branca A4 com 100 unidades 
01 pote de massa de modelar de 500g 
02 folhas de EVA (qualquer cor)  
01 folha de papel crepom (qualquer cor) 
01 pote de tinta guache 250ml (qualquer cor) 
01 pacote de lantejoulas tamanho grande (qualquer cor)   
01 Cartolina branca 

Material para os alunos matriculados no integral 

e material 


