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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 Didático 

Deverá ser encomendado diretamente no site da Editora FTD. É fácil e rápido: Acesse o site  ftdcomvoce.com.br e use o 
código do colégio FTD21SPKRX 

 

 

Material de Classe (Não precisa anotar nome) 
01 metro de plástico grosso verde pra forrar a carteira 
01 caixa de giz de cera 
01 Pincel chato nº 12 
02 Caixa de Massa de Modelar 
01 Caixa de guache 
01 Livro de literatura infantil para a idade 
02 Pacotes de bexigas c/ 50 nas cores: amarelo, vermelho,  
verde ou azul. 
04 Refil de cola quente (2 finos e 2 grossos) 
04 Envelopes A4 branco 
04 Folhas de papel EVA felpudo (branco, rosa, azul e marrom) 
300 folhas de sulfite. Marcas sugeridas: Ripax, Seninha, Chameguinho ou report.. 
04 Folhas de papel EVA liso cores variadas 
04 Folhas de papel EVA com gliter cores variadas 
01 Cola branca grande 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Material de Uso Individual (Anotar nome em todos os itens) 
 
02 Estojos sendo um para ficar em classe e um para ficar em  
Casa contendo: 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. 
01 Pasta Polionda c/elástico verde 4cm 
01 Pasta Polionda c/elástico verde fina 
01 Nécessaire ou sacolinhas com itens de higiene sendo: 
( 1 escova de dente, 1 toalhinha de mão, 1  squeeze ou garrafinha  
de água e 1 pasta de dente). Sugerimos trocar a escova a cada 
3 meses. 
OBS: Os cadernos deverão ser de brochura, capa dura, na cor verde ou encapar com plástico verde 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. 
 Importante Os materiais que estiverem em bom estado poderão ser reaproveitados. 
 
 
 

 

Orientações Importantes 
 

 O período para entrega do material de classe será de 18 à 22/01/2021  “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.  

Obs: * O(a) irmão(ã) deverá ter seu material  completo e individual.  
* O aluno só poderá iniciar as aulas com material completo.  
 

 
 

INÍCIO DAS AULAS 
25/01/2021 

  

01 Mochila pequena de costas (sem rodinhas)  
01 Lancheira com guardanapo de pano para forrar a mesa na 
hora do lanche 
01 Jogo de canetinhas 12 cores 
01 Caderno quadriculado 2x2  pequeno 
04 Cadernos capa dura pequeno 49 folhas – brochura 
01 Caderno de desenho 49 folhas grande brochuras capa dura 
01 Avental plástico para artes 
 
 
 


