
                                                                Material de uso individual 
01 Avental escolar para artes
01 Apontador de lápis com depósito jumbo (Maped/Faber Castell)
01 Bloco de papel canson branco A4
01 Bloco ecocores textura visual     
01 Kit didátido super criativo     
01 Bloco de ecocores 21 cores  
01 Brinquedo pedagógico de madeira tamanho grande (formas geométricas, alinhavo ou cores) ou monta monta
01 Caixa de cola colorida (Acrilex)
01 Caixa organizadora média 11L transparente    
01 Caixa de giz (meu primeiro giz de cera acrilex) 12 cores - 185 gramas     
01 Caneta retroprojetora preta    
01 Fita crepe    
01 Fita de cetim Nº 05    
01 Jogo de caneta hidrocor - ponta grossa - 12 cores (Pilot/Compactor/Maped/Bic/Acrilex)    
01 Necessaire com escova de dente, pasta de dente e toalha     
01 Pincel Nº14 chato
01 Pote de tinta guache 250g (Acrilex) Amarelo, azul, verde ou vemelho    
01 Rolo de barbante pequeno    
01 Rolo de durex colorido vermelho
02 Tubos de cola artesanal 20g Nº 2 (Tecbond) 
01 Tesoura sem ponta (Mundial/Tramontina ou Maped)    
01 Tubo de cola líquida grande 110g (Tenaz)    
02 Caixas de lápis de cor jumbo 12 cores (Faber Castell/Bic/Acrilex)    
02 Colas (Pritt) bastão 40g    
01 Folha de EVA branco 48cm x 66cm    
02 Potes de massa de modelar (Acrilex/Uti Guti) 500gr - cores diversas   
02 Revistas velhas     
03 Folhas de EVA estampa de animais 48x66cm     
08 Espirais para 120 folhas    
02 Pares de olhos móveis médios
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Opções de Compra:

1 - Lista de Material Escolar com a opção de Compra pela Loja e-commerce. Acesse:  
https://www.cabrera.ind.br/

Valor da Lista: R$522,30

Acesse a loja e-commerce e verifique as opções e formas de pagamentos.

2 - Opção de compra pelo responsável do aluno: 

Data de entrega do material escolar pelo responsável:  a lista de material completa deverá ser entregue no 
Colégio até o dia 10/01/2022

Dúvidas frequentes na opção de compra pelo responsável do aluno:

 A lista de material poderá ser entregue incompleta? Não
 A lista de material poderá ser entregue após o dia 10/01/2022? Não
 A lista de material poderá ser entregue no primeiro dia de aula? Não
 Todos os materiais e sacolas deverão ter o nome completo e a série do aluno? Sim

O aluno poderá inciar as aulas sem a entrega do material escolar? Não


