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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) 
 

01 caixa de giz de cera 
01 Pincel nº 14 
01 Caixa de guache 
04 Refis de cola quente finos 
01 Livro de literatura para a idade 
04 Folhas de papel EVA com gliter cores variadas 
01 Kit Leoni 
01 Fita dupla face grande transparente 
01 metro de plástico azul grosso pra forrar a carteira 
02 Gibis novos 
02 Revistas usadas 
01 Jornal usado 
Roto de fita crepe 

04 Envelopes A4 branco 

Material de Uso Individual (Anotar nome em todos os itens, inclusive lápis de cor) 
 

01 Estojo (Lembramos que já vem de brinde um estojo 
 no material didático) 
01 caixa de lápis de cor (12 ou 24 cores)  
04 lápis de escrever nº 2 
01 borrachas 
01 apontador com depósito 
01 tesoura sem ponta 
01 tubos de cola bastão 
01 cola grande branca 
01 Mochila sem rodinha 
01 Jogo de canetinhas 12 cores 
01 Flauta doce Germânica Yamaha 
01 Lancheira  
01 Compasso, régua acrílica  30 cm, esquadro 

INÍCIO DAS AULAS 27/01 (2ª feira) 

 
REUNIÃO DE PAIS PARA ORIENTAÇÃO 

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

 
 

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. 
▪ Na mochila permanecerá apenas: a necessarie, a agenda escolar e a garrafa de água ou squeeze e o material  do dia. 
▪ Se houver necessidade de outros materiais, serão pedidos no decorrer do ano. 
▪ Os materiais de 2019 que estiverem em bom estado poderão ser reaproveitados. 

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. 
 
 

01 Coleção de ecocores papel que se dobra 75 gm 
04 Folhas de cartolina laminada (cores variadas) 
01 Pacote de papel gramatura 40 
04 Folhas de papel EVA felpudo cores variadas 
04 Folha de papel color set (cores variadas) 
04 Folhas de papel EVA liso cores variadas 
01 Tubos de cola branca grande 
01 Folha de papel kraft 
02 Rolos de fita de TNT para acabamento (cores variadas) 
04 Folhas de papel cartolina camurçada cores variadas 
500 folhas de sulfites branca. Marcas sugeridas: Ripax, Seninha, 
Chameguinho ou report. 
01 Bloco de papel canson  
 
 
 
 

01 Pasta Polionda c/elástico azul fina 
01 Pasta catalogo preta com 20 plásticos  
01 Calculadora pequena simples 
01 Tubo de cola branca grande 
01 Avental plástico para aula de artes 
01 Caderno de caligrafia pequeno 
01 Dicionário português nova ortografia  
01 Jogo de tangran em EVA 
01 Jogo de material dourado 
05 Cadernos capa dura grande 49 folhas – brochura 
01 Caneta marca texto 
01 Corretivo de fita 
02 Canetas esferográficas – 01 azul e 01 preta 
01 Transferidor 

 


