MATERIAL DE PAPELARIA
ANUAL 2018
C O L É G I O B.A.

São Bernardo

ENSINO FUNDAMENTAL:

1º E 2º ANO
500 folhas de sulfite A4 branco
 200 folhas de sulfite A4 colorido
2 blocos de canson A4 (20 folhas)
1 bloco de lumipaper A4(50 folhas)
1 bloco de dobradura A4 (50 folhas)
10 folhas de papel vegetal A4
10 folhas de EVA (sendo 5 c/ gliter ou estampado)
10 rolos de papel crepom
10 folhas de papel color set (cores variadas)
15 folhas de papel cartão
10 folhas de cartolina branca
5 folhas de cartolina laminada



Existe a possibilidade de comprar esta
lista pela escola até 02/02.

 Valor: R$ 190,00. O valor NÃO será
incluso no boleto. O pagamento deverá ser
efetuado na secretaria do colégio. Para
comprar o material de papelaria pela
escola preencher o canhoto de
solicitação que segue abaixo.
 PARA AQUELES QUE NÃO OPTAREM
PELO PEDIDO NA ESCOLA, DEVERÃO
ENTREGAR
TODO
O
MATERIAL
IDENTIFICADO ATÉ 02/02.

5 folhas de papel camurça
5 folhas de papel seda
2 folhas de celofane

→ NÃO ENTREGAR O MATERIAL
PARCIALMENTE.
SOLICITAMOS
ENTREGAR LISTA COMPLETA.

1 fita adesiva dupla face fixa forte (sugestão Scotch)
2 rolos de fita crepe fina
 2 rolos de fita crepe grosso
2 rolos durex transparente pequeno
2 rolos durex transparente largo
 1 rolo de durex colorido e fino
1 rolo de fio de nylon
1 metro de feltro (qualquer cor)
 5 metros TNT (qualquer cor)

→ NÃO ENTREGAR OS PAPÉIS EM
“ROLINHOS”
→
ENTREGAR
EM
SACOLA
SEPARADA, NÃO COLOCAR ESTES
ITENS DE PAPELARIA NA MOCHILA
DO ALUNO.

SOLICITAÇÃO
MATERIAL DE PAPELARIA
(OBS. Efetuar pagamento junto com a solicitação)

1 pacote (com 100) palitos de sorvete (sem cor)
 1 folha de lixa (de parede)

Aluno (a): _____________________________________
( ) 1º ano ( ) 2º ano

3 vidrinhos de gliter
3 vidrinhos de lantejoula
 argila (1 tijolinho)

Valor : R$ 190,00
Responsável: __________________________________
Ciente: _______________________________________

Biscuit (2 cores)
2 metros contact (transparente)
10 folhas de etiqueta (Laser/Jato de Tinta
e Copiadora – 1 etiqueta por folha A4)

____ / ____/2018

OBS. Este valor não inclui a
LISTA DE USO PESSOAL .

