Colégio Nahim Ahmad
Tel.: (11) 2440-1800
colegioahmad.com.br

Material Escolar – 2019
1.º Ano
FF 1 rolo de durex

FF 1 metro de Contact fantasia

FF 1 pacote de lumini paper

FF 30 sacos plásticos tamanho ofício (saco grosso)

FF 1 lápis preto (sugestão: Bic, Faber Castell)

FF 1 caixa de giz de cera curto

FF 1 estojo grande com zíper

FF 3 gibis

FF 1 rolo de fita crepe

FF 1 pacote de etiquetas brancas 32x90mm

FF 1 caderno universitário de 100 folhas (capa dura)

FF 1 bloco Ecocores com textura visual

FF 2 pastas finas com elástico (amarela)

FF 1 Perfex

FF 1 borracha macia

FF 2 folhas de papel crepom

FF 1 apontador com depósito

FF 4 revistas para recorte

FF 1 tesoura sem ponta

FF 4 folhas de cartolina branca

FF 1 régua de 15cm

FF 2 folhas imantadas A4 (papel ímã)

FF 1 caixa de lápis de cor – 24 cores (sugestão:
Faber Castell)

FF 1 pacote de palito de sorvete

FF 1 jogo de canetinha hidrográfica (12 cores)
FF 1 cola em bastão (sugestão: Pritt)

FF 3 folhas de EVA com glitter (cores variadas)
FF 1 durex colorido
FF 12 pregadores

FF 1 cola líquida pequena
FF 100 folhas de sulfite branco tamanho A4
FF 100 folhas de sulfite colorido tamanho A4
FF 9 folhas de EVA (cores: 1 bege, 1 vermelha, 1
marrom, 1 preta,
FF 1 laranja, 1 azul, 1 amarela, 1 verde e 1 branca)
FF 3 folhas de EVA fantasia.
FF 1 metro de Contact transparente
Atenção!
É dever dos responsáveis repor os materiais consumíveis, sempre que necessário.

Aulas de judô, balé e natação
Roupão, toalha, maiô, sunga e touca personalizados com o logo do Colégio, disponíveis na Confecção Flores do Campo.
Óculos de natação e quimono para judô em lojas especializadas.
Collant, meia-calça e faixa e faixa (todos na cor rosa) para as aulas de balé na loja
Capézio.
Uniforme do Colégio na Confecção Caovilla e na Jô Confecções.
Kit higiênico: 1 escova de dentes, 1 creme dental, 1 toalhinha e 1 caneca ou copo.

Confecção Flores do Campo

(11) 3418-0676 ou (11) 98959-9685

SportAção

(11) 2409-3393

Capézio

(11) 2463-3675

Confecção Caovilla

Importante: todo o material deve ser identificado. Sugerimos o uso de caneta Pilot,
por sua melhor aderência em qualquer material.

(11) 4372-1579 ou (11) 99623-1028

Sugestão de papelaria: Nipon Digital – Central de atendimento: (11) 4968-5100.
contato@nipondigital.com.br

(11) 2441-7713 ou (11) 97222-2754

Jô Confecções

