

















1 bloco de folhas de papel “Canson” – A3 (gramatura de 140 a 180, liso)
1 blocos de folhas de papel “Canson” – A4 (gramatura de 140 a 180, liso)
10 sacos plásticos A3 (sem borda, liso)
5 rolos de durex coloridos – cores variadas
3 potes de massa para modelar “Uti Guti” (500 g)
2 canetas hidrográficas ponta porosa “Faber Castell” ou “Futura” – preta
1 tubo de cola bastão "Pritt" (10g)
3 novelos de lã “Paratapet” – cores vivas (fio grosso 100g)
3 cartelas de etiquetas adesivas para codificação “Pimaco” (tamanho, formas
e cores variadas)
2 lixas de madeira (gramatura 180)
1 estojo de canetas para retroprojetor "Faber Castell" – 6 cores
10 folhas de acetato
1 tubo de anilina – qualquer cor
1 tesoura
1 caneta de tecido – qualquer cor
1 caixa de giz de cera "Faber Castell" – 12 cores
1 tubo de cola líquida branca “Tenaz” (500g)

Para que possamos diversificar os itens utilizados pelos grupos e também para que não
haja desperdício, adotamos como critério de divisão as letras iniciais dos nomes das
crianças.

















1 bloco color set – preto – A4 (gramatura 120g)
1 bloco de papel “Canson” – A3 (gramatura 300g)
1 bloco de papel Ecocores "NovaPrint" – A3
1 caixa de giz pastel oleoso "Pentel" – 12 cores
1 caixa de lápis aquarelável – 24 cores
1 caixa de lápis de Ecolápis SuperSoft tons de pele "Faber Castell" – 12 cores
1 tempera guache – laranja (250ml)
1 tempera guache – verde folha (250ml)
1 nanquim prata (20ml)
1 pincel fino (0,5cm)
2 rolinhos para pintura
4 folhas de papel camurça – cores variadas
3 metros de chita – qualquer estampa
1 agulha de bordado nº13 (para lã grossa)
1 apontador



















1 bloco "Creativo Romitec"
1 lápis grafite
1 borracha
1 tempera guache – azul celeste (250ml)
1 tempera guache – amarelo (250ml)
1 tempera guache – preto (250ml)
2 metros de tricoline lisa – qualquer cor
1 estojo de canetas hidrográficas ponta grossa “Piloto” – 12 cores
1 estojo de aquarela “Acrilex” – 12 cores
1 pincel nº 815 24 "Tigre"
1 nanquim dourado (20ml)
1 nanquim branco (20ml)
2 folhas de papel microondulado
1 bloco de papel “Canson” – creme – A3 (gramatura 140g)
1 bloco de sulfite (100 folhas)
1 caneta para retroprojetor ponta fina 1mm – preta
1 estojo de tinta acripuff

•
•
•

1 camiseta de adulto usada para atividades artísticas
1 guarda-chuva
1 galocha

•

1 mochila contendo: lanche, troca do uniforme completo, calcinha ou cueca e
meia
5 máscaras e saquinho para máscaras usadas
1 garrafa para água
1 capa de chuva
1 toalha infantil

•
•
•
•



A REUNIÃO PARA AS FAMÍLIAS do G5 acontecerá dia 26/01/2022,
quarta-feira. Enviaremos um comunicado com o horário e o local da reunião.



A entrega do material escolar será no dia da REUNIÃO PARA AS FAMÍLIAS,
26/01/2022, quarta-feira.



Quando houver citação de alguma marca específica para determinado tipo de
material, trata-se de uma recomendação de caráter técnico, durabilidade e/ou
qualidade. Isto não significa imposição ou obrigatoriedade na compra da marca
indicada.



Para informações sobre transporte escolar e compra de uniformes, favor consultar
o site do Colégio
http://www.rainhadapaz.g12.br/transporteeuniformes.html



FEIRA DE TROCA DE UNIFORMES:
No dia 17/12, próxima sexta-feira, das 10h às 12h, realizaremos na Sala VIP uma
feira de troca de uniformes. É um espaço que promove a solidariedade entre
famílias da nossa comunidade, além de ajudar a diminuir os custos com o
uniforme escolar.
A família interessada em participar deve trazer no próprio dia uniformes limpos e
em bom estado de conservação.
Esperamos vocês na sala VIP (Verdade, Inclusão e Paz) - entrada pela rua Dona
Elisa de Moraes Mendes, 39.

