Material Adquirido Apenas no
Colégio
Agenda Escolar
Carteirinha do Estudante
Lego Zoom Education
Bene - Formação Ética e Socioemocional

2 tubos de cola branca (110g)
1 caixa de cola colorida
1 resma de papel A4 (branco)

• Camisa oficial do Colégio, com detalhes cor laranja;

1 pacote de folha A3 colorida (OffPinho)

• Bermuda, short saia ou calça comprida oficial do Colégio;

2 colas alto-relevo (rosa e branco)

• Tênis e cadarço pretos ou brancos (sem detalhes coloridos)
ou tênis com velcro;

2 cartolinas 40 kg ou 60 kg

• Casaco de microfibra (com zíper) ou moletom (fechado)
oficial do Colégio.

Livros da Rede Cristã de Ensino

1 metro TNT (azul)

Pasta Classificadora c/elástico

2 EVA (rosa e preto)

Coleção Didática de Ensino Bilíngue - English Stars

1 EVA (rosa com brilho)

Material Adquirido em
Livrarias e Papelarias
1 livro de história bíblica infantil
1 brinquedo educativo para 5 anos (plástico ou madeira)
1 caderno capa dura (pequeno, sem espiral, com 48 folhas)
1 estojo

Uniforme - Educação Infantil

1 EVA (prateado)

Coleção Eu Gosto Mais
Caderno de Alfabetização
Autoras: Célia Passos e
Zeneide Silva
Editora: IBEP

• Meias brancas (sem detalhes coloridos);
• Em todo material e uniforme deverá constar o nome do
aluno;
• Todo material deverá ser entregue de 06 a 10 de Janeiro de
2020.

Pontos de venda de uniformes
1 - Livraria Escariz
Av. Hermes Fontes, 636 - Salgado Filho

4 lápis grafite (Faber Castel ou similar)

Material de Higiene Pessoal

2 apontadores

1 garrafinha plástica ou inox (com nome e série)

2 - Carlos Gospel

2 borrachas

1 toalha de mão (com nome e série)

Rua: Santo Amaro, 40 - Centro

1 caixa de giz de cera (Faber Castel ou similar)

1 creme dental (por semestre)

3 - Estudante Aju

2 caixas de lápis de cor (Faber Castel ou similar)

1 sabonete líquido (por semestre)

Av.: João Rodrigues, 125. B. Industrial. Tel.: 3027-2820 ou

1 conjunto de hidrocor (fino) 12 cores (Faber Castel ou similar)

1 escova de dentes com protetor (por semestre)

99911-9631

2 pastas classificadoras sem elástico / pasta dois furos ou
grampo (branca)

1 avental plástico

4 - Loja Virtual Pluriforme

1 tesoura sem ponta e com nome gravado (Tramontina ou
similar)
2 caixas de massa de modelar (Soft)
1 pincel n°8
1 caixa de tinta guache pequena, com 6 cores
1 metro de feltro vermelho

1 camiseta, 1 short, calcinha ou cueca com nome do
aluno. (Estas roupas deverão vir na mochila do (a)
aluno (a), todos os dias e serão usadas em caso de
necessidade.)

Observações
O uniforme é padronizado, seu uso é obrigatório desde o
primeiro dia de aula, para frequentar as aulas e atividades

Telefone: 2104 - 9925

Www.lojapluriforme.com.br

Pontos de Venda de Livros
1– Carlos Gospel
Rua: Santo Amaro, 40 - Centro
Telefone: 3211-9168

Início das aulas dia 24/01/2022

