
 

         

                Lista de Material Escolar 2020 – Jardim 4 anos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

Colégio Adolfo Wessel Kareluxe 
Av. General Newton Estilac Leal, 1678 cidade das Flores – Osasco – SP Fone: 

(11) 3608-0795 – 3695-0490 

 

. 

 

Material de Classe (Não é necessário anotar nome nesses materiais) 
 
02 Potes de massa de modelar 500 g cores diversas 
01 Caixa de giz de cera jumbo 12 cores 
02 Metros de TNT amarelo (meninas) branco (meninos) 
01 Esponja furadinha para aula de artes 
01 Pincel chato nº 18 
01 Caixa de guache 
01 Pacote de bexigas c/ 50 uma cor azul ou laranja 
01 Rolo de fita durex grande 
04 Refis de cola quente (2 finas e 2 grossas) 
01 Pacote de olhinhos moveis grandes 
04 Botões tamanhos diversos 
02 Folhas de celofane (cores variadas) 
01 rolo de fita crepe 
01 Revista para recorte 
04 Envelopes A4 branco 
 

 

 

Orientações Importantes 
 

▪ O período para entrega do material de classe será de 13 à 24/01/2020  “Favor identificar a sacola com nome do 
aluno e série”. Não precisa anotar nome no material de uso de classe. 

▪ Anotar nome em todos os materiais de uso individual do aluno bem como nas peças do uniforme, lancheira e 
mochila. 

▪ Em caso de desistência não haverá devolução do  material de uso de classe, apenas individual. 
▪ Uniforme de Ballet  será: calça bailarina, camiseta regata rosa ou boby com abertura e saia rosa.  
▪ Uniforme do Hapkido/Artes marciais será: kimono preto e a camiseta do colégio.(adquirir o kimono no colégio) 
▪ Na mochila permanecerá apenas: a necessarie, a agenda escolar e a garrafa de água ou squeeze.  

O colégio possui mochila, lancheira, uniforme e o material escolar  para venda, com descontos e condições especiais de 
pagamento. Se houver interesse em adquirir conosco entrar em contato com a secretaria do colégio.  
Livros Didáticos  

Deverá ser encomendado diretamente no site da Editora FTD acesso e senha encaminhado no e mail de cada responsável. 
 
 

Material de Uso Individual (Anotar nome em todos os materiais, inclusive lápis de cor) 
01 Camiseta grande usada para aula de artes 
01 Pasta Polionda c/elástico amarela 4 cm 
01 Pasta Polionda c/elástico amarela fina 
01 Jogo pedagógico para idade (monta monta,  
pequeno arquiteto, alinhavo ou vogais) 
04 Cadernos capa dura pequeno 49 folhas brochura  
02 Estojos sendo um para ficar em classe e outro para ficar  
em casa: (01 caixa de lápis de cor, 02 lápis de escrever nº 2 
 01 borracha,01 apontador com depósito, 01 cola pequena  
branca, 01  tesoura sem ponta e 01 cola bastão). 

 
OBS: Os cadernos deverão ser de brochura, capa dura, na cor amarela ou encapar com plástico amarelo e identificar com nome e curso 
do aluno. Lembramos que o aluno recebe de brinde uma lancheira junto com os livros. Caso deseje poderá utilizar está.  
 

INÍCIO DAS AULAS 27/01 (2ª feira) 

 
REUNIÃO DE PAIS PARA ORIENTAÇÃO  

DO CURSO/ SÉRIE 
25/01/2019 ( Sábado)  - 10H 

 
 

04 Folhas de papel cartolina camurçada cores (preto, azul, amarelo, 
vermelho) 
04 Folhas de papel EVA liso cores (bege, branco, amarelo, vermelho) 
04 Folhas de papel EVA com gliter cores (amarela, prata, azul, vermelho) 
01 bloco de papel branco sugestão cansom 20 folhas A4 140g/m2 
02 folhas de cartolina branca 
100 folhas de sulfite colorida 
04 Folhas de cartolina laminada (cores variadas) 
01 Colas bastão 
01 tubo de cola grande branca 

500 folhas de sulfite branca sugestão de marcas: Ripax, Seninha, 
Chameguinho ou report. 
02 Rolos de fita metaloides cores vermelho, azul 

01 metro de plástico amarelo pra forrar a carteira 
01 Livro de história infantil para idade 
 

 
 

 

 

01 Caderno de desenho 49 folhas grande capa dura, brochura 
01 Mochila pequena de costas (sem rodinhas)  
01 Lancheira com alça transversal com guardanapo de pano para 
forrar a mesa na hora do lanche 
01 Agenda escolar personalizada do colégio. 
01 Nécessaire ou sacolinhas contendo itens de higiene 
com escova de dente, toalhinha de  
mão, uma squeeze ou garrafinha de água, uma pasta de dente. 
01 Caderno de quadriculado 2x2. 
01 metro de plástico amarelo para forrar a mesa. 

 

 


