
 

     

 

 

 

 
Lista de material / 2021–  Grupo I 

 
Material de uso pessoal– ANUAL  
 
25 folhas de sulfite branco A4 (210 x 297)  
20 folhas de sulfite A3 (297 x 420)  
01 bloco de criative paper lumini 
01 folha de cartolina (branca ou cor clara) 
02 folhas de papel pardo 
01 folha de papel cartão de qualquer cor 
01 frasco de guache (250 ml)  
01 conjunto de pintura a dedo (6 unidades) 
02 potinhos de massa de modelar de150g base amido qualquer cor 
25 balões bexigas de qualquer cor e tamanho  
01 folha de EVA de qualquer cor 
01 rolo de fita crepe 
 
Material a ser adquirido na Boutique da Escola  
01 agenda digital  
01 pasta para boletim 
01 livro de histórias: "É UM GATO?", Autor: Guido Van Genechten, editora: 
Gaudi Editorial  
01 livro de Tecido 
 

 
Valor material de uso pessoal: R$ 61,30 
 
Valor material adquirido na Boutique: R$ 132,70 
 
VALOR TOTAL: R$ 194,00 ou R$ 184,30 à vista com desconto 
  
 

 

Lista de material / 2021–  Grupo II 
 
Material de uso pessoal  – ANUAL  
 
25 folhas de sulfite branco A4 (210 x 297)  
20 folhas de sulfite A3 (297 x 420)  
01 bloco de “creative paper”  lumini 
01 folha de cartolina (branca ou cor clara) 
02 folhas de papel pardo 
01 folha de papel cartão de qualquer cor 
01 frasco de guache (250 ml)  
01 conjunto de pintura a dedo (6 unidades) 
02 potinhos de massa de modelar de150g base amido qualquer cor  
25 balões bexigas de qualquer cor e tamanho  
 
Material a ser adquirido na Boutique da Escola  
01 agenda digital  
01 pasta para boletim 
01 livro de histórias: “Olha que eu viro bicho…de jardím! Lalau e Laurabeatriz. Ed. 
Brinque Book. 
02 livrões de atividade 
 
Valor material de uso pessoal: 
Alunos antigos = R$ 0 (com devolução de 2020) 
Alunos novos = R$ 54,80 
Valor material adquirido na Boutique: 
Alunos antigos = R$187,15 (com devolução de 2020) 
Alunos novos = R$241,30   
VALOR TOTAL:  
Alunos antigos = R$187,15 em 6x ou R$ 165,15 à vista com desconto 
Alunos novos = R$296,10 em 6x ou R$ 274,10 à vista com desconto 
 
 
 


