REDE BERLAAR DE EDUCAÇÃO

Colégio Berlaar Imaculada Conceição
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1
1
1

Descrição do Material

Avental plástico.
Caixa de Ecogizes de cera com 12 unidades. Faber Castell ou
similar.
Tesoura escolar sem ponta.
Estojo hidrocor com 6 cores. Ponta grossa.
Bloco Criativo. 32 folhas. Romitec ou similar.
Bloco canson branco para desenho
Pincel nº8 ou 10, chato, cabo comprido.
Potinhos de massinha de modelar soft. 150g. Qualquer cor.
Acrilex ou similar.
Revistinha em quadrinhos.
Vidros de cola branca escolar 90 gramas.
Chicote de ráfia – qualquer cor
Pacotinho de lantejoula colorida
Vidro de tinta guache fantasia Glitter. Acrilex ou similar. 15ml
Vidro de tinta guache fantasia Metallic. Acrilex ou similar. 15ml
Vidro de tinta crystal – cola relevo. Acrilex ou similar. 15ml
Vidro de tinta guache com efeito NEON. Acrilex ou similar. 15 ml
Durex colorido.
Garrafinha para água com identificação.
Tinta guache. 250ml. Acrilex ou similar. Qualquer cor.
Vidro de cola MDF 100 g.
Vidrinhos de cola com glitter. 20g. Acrilex ou similar. Prata ou
dourado.
Livros literários. (Os títulos serão divulgados pela escola)
Pasta de plástico com elástico para o Projeto Vai e Vem. Com
identificação.
Bolsinha com: toalha de mão, escova e pasta de dente. A criança
levará para a escola na sua lancheira. Com identificação em cada
objeto.
Cadernos de desenho grande(30X21). Capa dura. 48 folhas
(Cartografia).
Estojo com: 2 lápis pretos, borracha, apontador, 12 lápis de cor.
Uso diário. (Com identificação em cada objeto).
Material Didático – Sistema Positivo de Ensino. Grupo 4
Caderno para o Projeto Vai e Vem – 2021
(modelo exclusivo a ser adquirido em março no CBIC)
Caderno de consulta. 1º período.
(Modelo a ser adquirido em março no CBIC).
Todos os materiais deverão estar devidamente etiquetados com
o nome completo da criança.

Uniforme Padrão de uso:

Modelo
Feminino



Bermuda azul-marinho ciclista (no joelho) de helanca



Calça comprida azul-marinho de tactel ou helanca



Short saia azul-marinho para Educação Infantil.



Camiseta branca com a carinha com mangas

Modelo
Oficial
Berlaar

coloridas



Jaqueta de tactel azul-marinho ou Moletom azul-

marinho



Tênis – cor livre.

Uso
obrigatório



Bermuda azul-marinho ou Calça comprida azul-

marinho de tactel


Modelo
Masculino

Camiseta branca com a carinha com mangas

coloridas

Modelo
Oficial
Berlaar



Jaqueta azul marinho de tactel ou Moletom azul-

marinho



Tênis – cor livre.

Uso
obrigatório

UNIFORME PADRÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
(Usado somente durante as aulas de Educação Física)

Modelo
Feminino



Bermuda azul-marinho de tactel ou helanca



Calça comprida azul-marinho de tactel ou helanca

Modelo
Oficial
Berlaar



Camiseta branca com

carinha com mangas

coloridas



Tênis – cor livre.

Uso



Natação – Touca própria
para



Bermuda azul-marinho ou Calça comprida azul-

modalidade e maiô

marinho de tactel

Modelo
Masculino



Camiseta branca com

carinha com mangas

obrigatório

Modelo
Oficial
Berlaar

coloridas



Tênis – cor livre



Natação – touca própria para modalidade e sunga

Uso
obrigatório

