
 

    Material coletivo 
01 Caixa de Pintura a Dedo ou Guache  01  Rolinho de pintura  (Pequeno) 
01 Caixa de Tinta Plástica Colorida (Plasticor)  01  Folha de papel Kraft 
02 Fitas Crepe  01   Pacolte de Lantejoulas grandes (Colorida) 
02 Colas Bastão  05  Saquinhos com 4 furos transparentes - A4 
02 Colas Líquida (Pequena)  01  Bloco de papel Canson A3 - 20 folhas 

100 Copos Descartáveis 200ml  02  Potes de massinha UTI GUTI 500g 
500 Folhas de Sulfite A4  01  Massinha EVA 
01 Pacote de Toalha de Papel  02  Metros de TNT (Vermelho) 
2m Plástico Oleado Azul  01  Rolo de fita crepe larga 
03 Potes de Lenço Umedecido  01  Fita dupla face 
01 Folha de EVA Amarela com brilho  01  Caderno de desenho 
01 Folha de EVA Amarela sem brilho  50  Folhas de Sulfite A3 
01 Folha de EVA Verde com brilho  
01 Folha de EVA Verde sem brilho  
01 TNT - 1m Azul escuro  

 

Material Individual 
(Todos os itens devem estar com nome completo) 

01 Estojo 

01 Jogo de canetas hidrocor com 12 cores (canetas maiores e com espessura grossa) 

01 Caixa de lápis de cor com 12 cores JUMBO 

01 Caixa de giz de cera com 12 cores JUMBO 

01 Pasta polionda oficio de 2 cm com elástico (cor azul) 

01 Camiseta velha (adulto) para pintura 

01 Tesoura sem ponta (com nome) Tramontina ou mundial 

01 Caderno 1/4 capa dura costurado 96fls - cor azul 



 
 

Início do uso da apostila: 06/02/2023 

 
 

Entregar o material no dia 23/01/2023 das 10h às 12h (para os alunos do período da manhã) e das 15h às 17h (para os alunos do período 
da tarde), em uma sacola etiquetada com o nome completo do aluno e ano (série) para a professora na sala de aula. 
As apostilas do Sistema PH terão início dia 06/02/2023 e paradidáticos, quando solicitados pela professora. 
No decorrer do ano serão solicitados materiais para experiências e atividades extras. 

 
Uniforme Escolar uso obrigatório: 

Camiseta branca com o logo do Colégio e manga amarela. 
Calça ou shorts vermelho com logo do Colégio, blusão vermelho com o logo do Colégio e tênis 

 
Compra do uniforme: 

TRB Uniforme Escolar nas dependências do Colégio de 2ª feira, 4ª feira e 6ª feira, das 8h30 às 13h30 e das 14h30 às 17h30, 

Tais (11) 3931-5282 ou Tânia (11) 94109-7379. 

Período de férias de 12/12/2022 até 09/01/2023. Agendamentos pelo whatsapp (11) 94109-7379. 

 
Lembramos que o uso do uniforme é obrigatório para todos os alunos, assim como o uso de tênis. 

O uso do uniforme traz segurança para o aluno e ordem para o Colégio. 
O uso de sandálias, chinelos e calçados tipo “crocs” são proibidos. 

 

 

Baixe e instale o aplicativo www.iscoolapp.net e fique informado(a) sobre 
comunicados, atividades e novidades de seu(sua) filho(a) no Colégio. 

 
 
 

INÍCIO DO ANO LETIVO 
26/01/2023 

Horário Manhã: das 7h40 às 12h10 
Horário Tarde: 13h30 às 18h 

 
Horário de adaptação: 
Manhã: 7h40 às 9h40 

Tarde: 13h30 às 15h30 
 

 
 
 

ENCONTRO DE PAIS 
04/02/2023 

Horário: das 08h00 às 09h00 

(Horário de adaptação somente para os alunos novos) 
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