LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2021
MATERNAL
01 copo plástico com tampa com o nome da criança
01 caixa de giz de cera c/ 6 cores (Meu 1º giz)
01 pincel nº 20
01 rolo de pintura
01 camiseta para aulas de arte (usada da mamãe)
01 caixa de lápis de cor jumbo (6 cores)
02 caixas soft baby colores
01 tempera guache 250ml amarelo limão
01 caixa de sapato encapada
01 caixa de camisa encapada
2 blocos A3

Materiais de higiene individual

(Deverá estar com nome e permanecer na mochila do aluno para uso diário)

01 escova de dente infantil com nome e protetor
01 creme dental
01 toalha pequena de mão
01 bolsinha plástica para colocar o “kit” de escovação
02 caixas de lenços de papel grande
01 lancheira

Obs.
✓ TODO MATERIAL DEVERÁ VIR COM NOME DO ALUNO.
✓ O lanche deverá ser saudável e variado.
✓ OUTROS MATERIAIS PODERÃO SER SOLICITADOS AO LONGO DO ANO.

ENTREGA DOS MATERIAIS (Maternal ao 5º Ano): Aguardar data no site do
Colégio ( www.colegiogbi.com.br) na segunda quinzena de janeiro.

INÍCIO DAS AULAS:
25/01/2021 – Educação Infantil ao 1º ano
26/01/2021 - Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano)
27/01/2021 - Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)
27/01/2021 – Ensino Médio (1ª a 3ª série)

Rua Sebastião Pregnolato n. 7-40 – Jd. Auri Verde – Bauru/SP
Fone (14) 3203-8488 e 3203-5567

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2021
PRÉ I (3 anos)

01 estojo duplo
01 caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores
01 apontador plástico com depósito duplo jumbo
01 caixa de giz de cera com 12 cores (gizão)
01 pincel chato nº 12
02 tubos de cola branca
01 caixa de guache (6 cores)
02 lápis de escrever Jumbo
01 borracha branca

01 pasta com elástico
02 potes de massinha de modelar soft
01 avental ou camisa grande

Materiais de higiene individual

(Deverá estar com nome e permanecer na mochila do aluno para uso diário)

01 escova de dentes c/ o nome da criança com protetor
01 creme dental
01 toalhinha de mão com o nome da criança
01 lancheira
01 garrafa para água com o nome da criança do tipo squeze
02 caixas de lenços de papel grande
01 bolsinha plástica para colocar o “kit” de escovação

Obs.
✓ TODO MATERIAL DEVERÁ VIR COM NOME DO ALUNO,INCLUSIVE OS LÁPIS.
✓ O lanche deverá ser saudável e variado.
✓ OUTROS MATERIAIS PODERÃO SER SOLICITADOS AO LONGO DO ANO.
✓ Sugestão do Colégio: Utilizar mochila com rodinha.

ENTREGA DOS MATERIAIS (Maternal ao 5º Ano): Aguardar data no site do
Colégio ( www.colegiogbi.com.br) na segunda quinzena de janeiro.

INÍCIO DAS AULAS:
25/01/2021 – Educação Infantil ao 1º ano
26/01/2021 - Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano)
27/01/2021 - Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)
27/01/2021 – Ensino Médio (1ª a 3ª série)

Rua Sebastião Pregnolato n. 7-40 – Jd. Auri Verde – Bauru/SP
Fone (14) 3203-8488 e 3203-5567

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2021
Pré II (4 anos)
01 caderno brochura capa dura 48 fls (pequeno)
01 estojo grande
02 lápis de escrever jumbo
01 caixa de lápis de cor jumbo 12 cores
01 apontador com depósito para lápis jumbo
02 borrachas branca
01 tesoura sem ponta com nome gravado
02 tubos de cola branca
01 caixa de gizão de cera 12 cores
01 pincel chato nº 12
01 toalha plástica (tipo jogo americano)
01 camiseta para aulas de arte (usada da mamãe)
01 caixa de tinta guache (6 cores)
01 caixa de massinha de modelar
01 caixa de sapato encapada

01 pasta com elástico

Materiais de higiene individual
(Deverá estar com nome e permanecer na mochila do
aluno para uso diário)
01 escova de dentes c/ nome e com protetor
01 creme dental
01 toalha de mão com nome
01 bolsinha plástica para colocar o “kit” de escovação
01 lancheira
01 garrafa para água com nome
01 caixa de lenços de papel (grande)

Obs.
✓ TODO MATERIAL DEVERÁ VIR COM NOME DO ALUNO.
✓ O lanche deverá ser saudável e variado.
✓ OUTROS MATERIAIS PODERÃO SER SOLICITADOS AO LONGO DO ANO.
✓ Sugestão do Colégio: Utilizar mochila com rodinha.

ENTREGA DOS MATERIAIS (Maternal ao 5º Ano): Aguardar data no site do
Colégio ( www.colegiogbi.com.br) na segunda quinzena de janeiro.

INÍCIO DAS AULAS:
25/01/2021 – Educação Infantil ao 1º ano
26/01/2021 - Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano)
27/01/2021 - Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)
27/01/2021 – Ensino Médio (1ª a 3ª série)

Rua Sebastião Pregnolato n. 7-40 – Jd. Auri Verde – Bauru/SP
Fone (14) 3203-8488 e 3203-5567

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2021
Pré III (5 anos)
01 caderno brochura grande 96 folhas
04 tubo de cola branca pequeno
01 estojo grande
06 lápis pretos nº 2
01 caixa de lápis de cor 12 cores
01 apontador plástico com depósito
03 borrachas brancas macias
01 tesoura sem ponta com nome gravado
01 caixa de gizão de cera 12 cores
01 pincel chato nº 12
01 toalha plástica tipo jogo americano
01 camiseta para aulas de arte (usada da mamãe)
02 massinhas de modelar soft
01 cola colorida (Crystal cola relevo)
01 alfabeto móvel
01 pasta com elástico

Materiais de higiene individual
(Deverá estar com nome e permanecer na mochila do
aluno para uso diário)
01 escova de dente c/ nome e com protetor
01 creme dental
01 toalha de mão com nome
01 bolsinha plástica para colocar o “kit” de escovação
01 lancheira
01 garrafa para água com nome
01 caixa de lenços de papel (grande)

Obs.
✓ TODO MATERIAL DEVERÁ VIR COM NOME DO ALUNO.
✓ O lanche deverá ser saudável e variado.
✓ OUTROS MATERIAIS PODERÃO SER SOLICITADOS AO LONGO DO ANO.
✓ Sugestão do Colégio: Utilizar mochila com rodinha.

ENTREGA DOS MATERIAIS (Maternal ao 5º Ano): Aguardar data no site do
Colégio ( www.colegiogbi.com.br) na segunda quinzena de janeiro.

INÍCIO DAS AULAS:
25/01/2021 – Educação Infantil ao 1º ano
26/01/2021 - Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano)
27/01/2021 - Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)
27/01/2021 – Ensino Médio (1ª a 3ª série)

Rua Sebastião Pregnolato n. 7-40 – Jd. Auri Verde – Bauru/SP
Fone (14) 3203-8488 e 3203-5567

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2021
PERÍODO INTEGRAL
01 estojo
03 lápis pretos nº 2
02 borrachas macias
01 apontador com depósito
01 tesoura sem ponta e com nome
01 caixa de lápis de cor (12 cores)

02 tubos de cola
01 caderno de desenho 96 folhas (sem seda)
01 pincel nº 12
02 caixas de tinta guache
02 caixas de massinha de modelar

Obs.
✓ TODO MATERIAL DEVERÁ VIR COM NOME DO ALUNO.
✓ OUTROS MATERIAIS PODERÃO SER SOLICITADOS AO LONGO DO ANO.

ENTREGA DOS MATERIAIS (Maternal ao 5º Ano): Aguardar data no site do
Colégio ( www.colegiogbi.com.br) na segunda quinzena de janeiro.

INÍCIO DAS AULAS:
25/01/2021 – Educação Infantil ao 1º ano
26/01/2021 - Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano)
27/01/2021 - Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)
27/01/2021 – Ensino Médio (1ª a 3ª série)

Rua Sebastião Pregnolato n. 7-40 – Jd. Auri Verde – Bauru/SP
Fone (14) 3203-8488 e 3203-5567

