COLÉGIO CRIARTE ‐ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Avenida das Hortências, 189 ‐ Jardim Seixas ‐ 15061‐080 Fone:
3215‐0861
www.colegiocriarteriopreto.com.br
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04 cadernos brochurão,capa dura, com 48 folhas‐ cor vermelha
03 pastas de plástico transparente, com aba de elástico, cor vermelha
01 régua de 30 cm
01 gibi de sua preferência (novo)
01 bloco de papel canson A4
01 pasta catálogo com 50 plásticos mais grossos PERCALUX ( somente para alunos novatos)
01 pasta catálogo com 20 plásticos
01 estojo com três divisões
02 lápis preto nº 2
01 cx de lápis de cor com 12 cores
01 apontador plástico com depósito
02 borrachas brancas, macias
02 canetas marca texto ,cor amarela
01 cx de caneta hidrocor 12 cores
01 tesoura sem ponta
01 tubo de cola pequeno
01 calculadora simples
01 pacote (500 folhas ) de papel sulfite branco A4 (sugestão Chamex)
01 pacote de LUMIPAPER NEON
01 pacote de fita de cetim, com 10 metros
03 E.V.A. liso, cores : verde, vermelho e marrom
02 E.V.A. com gliter ( LARANJA E PRETO)
01 Fita emp. 45x50 papel TARTAN 3M (de maior fixação)
01 pacote de bexigas coloridas
01 pincel atômico qualquer cor (PONTA GROSSA)
01 cartolina lisa ‐ qualquer cor
01 cartolina estampada
01 E.V.A estampado
02 E.V.A. com gliter ‐ MARROM E PRETO
01 tinta guache branca ‐ 250ml
01 papel crepom ROSA ESCURO
01 papel scrapbook
01 papel color set
01 cola tek bond Nº 02
01 papel cartão ( verde, vermelho, amarelo ou azul)
01 brinquedo para doação: será utilizado no intervalo e atividades programadas



PARADIDÁTICO:
Os 7 hábitos das crianças felizes
Autor: Sean Covey
Editora Benvirá

ATENÇÃO:

Todo o material deverá ser etiquetado com o nome completo e série do aluno.
Os materiais deverão ser entregues na escola nos dias 21 a 25 de janeiro de 2019.

Uniforme completo: uso
obrigatório
para todos
aluno DE 2018
INÍCIO
DAS AULAS:
29 DEosJANEIRO
Todas as peças com logotipo do Colégio/Anglo, fornecidas pela confecção autorizada pela
escola.
Foco Uniforme ‐ Avenida das Hortências, 189 ‐ Jardim Seixas Telefone: 3215 ‐ 0861

Início das aulas: 28 de janeiro de 2019
Reunião de pais : Turmas da manhã ‐ dia 04 de fevereiro às 18h45min
Turmas da tarde ‐ dia 05 de fevereiro às 18h45min

