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I) Os materiais de uso coletivo 
solicitados serão utilizados pelos 
estudantes da Educação Infantil, 
oportunizando a todos desfrutar de 
grandes e diferentes variedades de 
técnicas artísticas e pedagógicas.

II) A agenda escolar será entregue na 
primeira semana de aula, sem custo 
para o/a estudante. Seu uso é diário 
e obrigatório. No caso de perda, o/a 
estudante deverá comprar outra 
agenda na secretaria do Colégio.

III) O avental para pintura será 
padronizado e adquirido no colégio, 
no início das aulas.

IV) Colocar nome do/a estudante na 
lancheira, no casaco do uniforme e 
na mochila (mochila sem rodinhas).

V) Atendendo a legislação vigente, 
as marcas indicadas são somente 
sugestões. Alertamos que marcas 
de qualidade inferior se deterioram 
no decorrer do ano e tornam-se 
inutilizáveis.

ObservaçõesObservações

IMPORTANTE: materiais 
complementares poderão ser 

solicitados durante o ano letivo.

EDUCAÇÃO
INFANTIL

Infantil 4

01 Lápis grafite (Jumbo)

01 Borracha branca

01 Caixa de lápis de cor gigante de 12 cores - Jumbo

01 Caixa de Ecogiz de cera - Bicolor

01 Pote grande de tinta acrílica (cor livre)

02
Potes de massinha de modelar
Soft Acrilex ou Super Soft TRIS (cor livre – 50g)

01 Tubo de cola de 90g e 1 cola bastão grande (40g)

02 Estojos simples (colocar nome)

03 Envelopes brancos (tamanho de papel ofício)

01 Tesourinha sem ponta (colocar nome)

300 Folhas de papel sulfite (A4 – 210 x 297mm)

01 Pacote de papel Color Cards

01 Pacote de papel especial – Diplomata Premium (A4 - 180g)

01
Garrafa para água e 1 toalha para o lanche 
(Colocar nome e trazer na mochila)

01
Toalha pequena para usar com tinta 
(Colocar nome. A toalha pode ser usada) 

03 Pacotes grandes de toalhas umedecidas

03 Caixas de lenços descartáveis

01
LIVRO DIDÁTICO: Kit Toni Itinerários 
Integrado Vol. 2 / Editora FTD 
(Angélica Prado e Cristina Hülle)

*E-COMMERCE FTD

*E-commerce FTD: Orientações de acesso e compras 
disponíveis em https://cvsaojose.com.br/material-escolar



Os materiais poderão 
ser adquiridos na 

papelaria

 www.encopelpapelaria.com.br 
Centro: (45) 3521-5400

República Argentina: (45) 3522-2202
JK: (45) 3521-5414

CONHEÇA NOSSOS 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Av. BrAsIL, 1590, CENTrO, FOz DO IgUAÇU - Pr

(45) 3521-6700

UNIFORMES
Educação infantil e ensino fundamental

• Calça, bermuda ou saia-calça do colégio da cor azul royal;
• Camiseta com emblema do colégio;
• Moletom, casaco ou jaqueta do colégio da cor azul royal;
• Tênis.

O uso do uniforme é obrigatório. Para segurança dos educandos, não será permitido o uso de sandálias, 
botas, chinelos ou sapatilhas. Marcar os uniformes com caneta de tecido. 

O Uniforme poderá ser adquirido nas lojas:

FINA ESTAMPA
Rua Palestra Itália, 547, Morumbi - Foz do Iguaçu - PR

(45) 3578-1196
@finaestampauniformes(45) 99908-6227 

ESTATEX
Av. Brasil, 1571, Sala 01, Centro, Foz do Iguaçu - PR

(45) 3027-4999
(45) 99970-0286@malharia.estatex


