ORIENTAÇÕES GERAIS
• Agenda Escolar digital – Adquirir na secretaria do colégio (uso obrigatório).
• O uso do uniforme escolar COMPLETO É OBRIGATÓRIO DIARIAMENTE, encontra-se disponível na
loja de uniforme no colégio do Sol. Todas as peças deverão estar identificadas com o nome da criança.
• Todos os materiais de uso pessoal deverão estar devidamente identificados com o nome do aluno.
É de responsabilidade dos pais fazer a reposição do material de uso pessoal sempre que for necessário.
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Material de Uso Pessoal
Todos os itens deverão estar identificados

MATERIAIS QUE FICARÃO NA MOCHILA
Todos os itens deverão estar identificados

02 livros de histórias infantis, ilustrado adequado
01 Conjunto de roupa completa para uso eventual
à faixa etária (exceto contos clássicos)
(uniforme) e sacos plásticos para roupa suja.
01 Pasta catálogo com 100 plásticos (Portfólio)
01 Copo de plástico com alça
01 Foto do aluno 15x20
01 Pacote de lenço umedecido
01 Foto da família 15x20
03 fraldas descartáveis suficiente para a troca
01 Tela de pintura 30x30
diária.
01 Metro de fita cetim larga
01 Toalha para o banho ( uso eventual durante a
troca)
01 Souplast/ jogo americano exceto de tecido
(uso diário na hora do lanche)
01 Nécessaire: Shampoo, condicionador,
01 Camiseta tamanho adulto usada (aula de
sabonete líquido e pomada de assadura
artes)
01 Estojo plástico contendo: escova de
dente/creme dental
01 Metro de tecido com estampa infantil
(exceto chita)
01 Brinquedo para uso coletivo:
frutas e verduras, animais diversos, brinquedo educativo aramado

Material de Artes
01 Bloco criativo color (32 folhas) 120g Romitec
01 Bloco Canson A3 (cor creme ou branco)
01 Bloco de papel textura e visual
01 Pote de tinta guache 250 ml (cor livre)
02 Potes de massinha de modelar Utti Gutti (grande)
01 Durex largo transparente
01 Pincel batedor condor nº 6
01 Pincel nº 16
02 Metros de TNT (amarelo)
02 Metros de TNT (cores variadas)
02 Folhas de EVA (cores variadas)
02 Folhas de EVA com gliter
01 Caneta retroprojetor cor preta
01 Metro de papel contact transparente
01 Rolo de papel crepom
01 Caixa de cola colorida
01 Pacote de palito de picolé
01 Barbante
02 Caixas de giz de Cera (JUMBO)
01 Cola branca média (tenaz)
01 Caneta retroprojetor cor preta

