
  
 
 
 
 
 

 
QUANTIDADE MATERIAL QUE FICARÁ NA ESCOLA 

6 folhas de EVA (cores básicas) 

100 folhas brancas de papel 40kg  

1 pacote de Lumine Paper 

3 pacotes papel Color set tamanho A4 

1 pacote papel A4 com 500 folhas 

1 pacote com 50 palitos de picolé (redondo e largo) 

2m contact transparente 

1 caixa de gizão de cera grosso redondo com 12 cores 

12 pregadores de roupas 

2 tubos de cola branca 500g  

4 lixas grandes (espessuras diferentes) 

2 blocos formato A3 – 20 folhas 

2 pincéis n.20 (chato) 

2 pincéis n.24 (chato) 

1 rolinho de espuma para pintura 9mm 

2 potes de massinha Soft Acrilex  500 gr. 

2 fitas crepe 

1 caneta tipo futura preta 

2  lápis preto jumbo 

OBSERVAÇÃO: Este material deverá ser entregue na recepção, no dia 11/02/19, segunda-feira, de 13 às 15 horas. 

 

     Os livros de literatura serão solicitados ao longo do ano letivo. 

 
QUANTIDADE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

INGLÊS O livro será adquirido no início do ano letivo conforme informação da Escola 
1 fichário 4 argolas, com 100 plásticos 
 

1 
 

Merendeira com: 
- 1 garrafinha para água 
- 1 guardanapo de tecido 

 
1 

Mochila com: 
- 1 muda de roupa(meia/calcinha ou cueca) 
- 1 toalha de banho pequena 
- avental de artes da escola 

 
1 

Estojo com: 
- 1 tesoura pequena sem ponta corte para os dois lados (preferencialmente Mundial ou 
Tramontina) 
- 1 caixa de lápis de cor jumbo triangular – 12 cores 

 ATENÇÃO: Os materiais de uso individuais deverão ser marcados com o nome completo do aluno. 



  
 
 
 
 
 

 
UNIFORME 

 O aluno deverá frequentar as aulas, obrigatoriamente, com o novo uniforme completo da Escola.  

 Importante: Não será permitido o uso de agasalhos que não sejam os modelos oficiais padronizados da 
Escola, inclusive para alunos do Ensino Médio. 

 Não será permitido o uso de meia calça colorida (meninas), chinelos, sapatos de “salto alto”, sandálias,  
botas, tênis de rodinhas. 

 Os uniformes deverão ser marcados com o nome do aluno, para evitar perdas ou extravios, pelos quais a 
Escola não se responsabiliza. 

 A entrada do aluno sem um dos itens do uniforme dependerá de autorização do(a) Coordenador(a) da 
Educação Infantil, a ser solicitada por escrito, pelos responsáveis, na agenda. 

 Os uniformes da ESTA não podem ser adulterados. 

ENDEREÇOS PARA AQUISIÇÃO DO UNIFORME OFICIAL 

BRU-DAN: Rua Conde de Linhares, 1071 – Lj. 14 – Cidade Jardim  Tel: 3296-1288 

ÊNFASE: Av. Contorno, 5501  Tel: 3281-3065 
 

Início das aulas em 2019:   06 de fevereiro (quarta-feira)  de 14h30min às 16h30min 

                                                                07 de fevereiro (quinta-feira)   de 14h30min às 16h30min 

                                                                08 de fevereiro (sexta-feira)     de 14h às 17h 

                                                                11 de fevereiro (segunda-feira)   de 13h30min às 17h50min                                                           

 

UNIFORME DIÁRIO 

MASCULINO 

Calça ou bermuda de tactel preto 

Blusa branca ESTA manga curta ou comprida 

Casacos ESTA:  tactel preto, casaco de moleton preto ou casaco linha preto aberto ou 
fechado 

Tênis (uso obrigatório) 

FEMININO 

Calça  ou short saia de tactel preto 

Blusa branca ESTA manga curta ou comprida 

Casacos ESTA:  tactel preto, casaco de moleton preto ou casaco linha preto aberto ou 
fechado 

Tênis (uso obrigatório) 

UNIFORME EDUCAÇÃO FÍSICA 

MASCULINO 

Calça ou bermuda tactel preto 

Blusa branca ESTA 

Tênis  (Uso obrigatório) 

FEMININO 

Calça ou bermuda de helanca preto 

Blusa Branca ESTA 

Tênis (Uso obrigatório) 

ARTES  

01 avental laranja 


