
  

                           www.COLTERRABRASILIS.com.br 

O Material Didático e os materiais didáticos de 2020 
serão vendidos através da Loja Virtual no seguinte link:    

https://www.colegioterrabrasilis.com.br/shop 
 

 

Quantidade 
Material de Higiene / Uso pessoal  
(colocar o nome e entregar na escola no primeiro dia de aula) 

1 Agenda Escolar obrigatória (adquirir na Secretaria do Colégio – R$ 16,00) 

1 Caneca de Plástico 

1 Apontador com depósito 

2 Borrachas 

3 Cadernos (tipo universitário) com 96 folhas 

1 Caixa de lápis de cor 

1 Caneta marca-texto 

1 Cola em bastão  

1 Compasso 

1 Corretivo 

3 Canetas Esferográficas azul/preta/vermelha 

1 Estojo de caneta hidrocor 

1 Transferidor 360° 

2 Lápis preto: 6B e 4B 

1 Minidicionário da Língua Portuguesa 

1 Minidicionário Português / Inglês 

1 Minidicionário Português / Espanhol 

1 Régua de 30 cm 

1 Tesoura sem ponta 

 

Quantidade 
Material de Uso Coletivo  
(colocar o nome e entregar na escola no primeiro dia de aula) 

100 folhas Papel sulfite A4 Colorida 3 folhas Papel Cartão 

500 folhas Papel sulfite A4  3 metros TNT Preto 

2 folhas EVA (preto e branco)  2 Cartolinas brancas 

2 folhas Papel crepom (vermelho e azul) 1 rolo Fita crepe 

5 batões Cola quente grossa 1 pacote Folhas Color Set 

1 Pincel médio 1 folha Papel Panamá 

1 Pote  Tinta Guache (Azul) 250ml   

 
Informações Importantes: 

 

 No ano de 2020 iremos vender os itens que estão em verde diretamente no 

Colégio. Faremos uma compra coletiva onde conseguiremos valores melhores para 

todos. A ideia é facilitar a logística e controle dos materiais. 

 Todo Material Didático e Uniformes deverão conter nome e o ano/série do aluno. 

 Os materiais devem ser entregues na escola no primeiro dia de aula. 

 No Ensino Fundamental, o material de uso pessoal será devolvido aos alunos 

após a conferência e deverá permanecer na mochila. 
 

Os uniformes e os materiais serão vendidos na Secretária do Colégio, 
podendo ser pago à vista, no Cartão de Débito ou Crédito em até 3x sem juros. 
 

Dúvidas sobre material e uniforme podem ser esclarecidas na escola:  
Telefone: (11) 4137-7342 / 4138-1939 / 4139-1792  
E-mail: financeiro@colterrabrasilis.com.br 
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