
 

 

   
 
                  MATERIAL ESCOLAR 2021 

Pré-Escola B 
 
 

01 pasta com elástico tamanho ofício 
02 caixas de lápis de cor 12 cores 
01 livro de Literatura Infantil  
02 lápis pretos sem estampa  
01 pacote de folha de ofício A4- gramatura 90g (100 folhas) 
01 pacote de papel desenho branco com 100 folhas (A3 90g/m)  
01 borracha branca macia  
03 folhas de E.V.A tamanho ofício 
01 folha E.V.A estampada  
01 folha papel camurça 
01 apontador com depósito 
02 caixas de massinha de modelar grande com 12 cores (atóxica de amido) 
01 estojo de caneta hidrocor grande com 12 cores (ponta grossa)  
01 pacote de palito de picolé colorido  
01 folha papel laminado  
01 toalhinha com o nome  
01 alfabeto letras maiúsculas 
02 potes de tinta guache 250ml  
01 foto 3x4 
01 camisetão de manga longa para pintura 
 
23/02 – Reunião com os pais ou responsáveis da Pré-Escola B, às 14h 
24/02 – Início do ano letivo para os alunos da Pré-Escola B,  
24/02 à 26/02 – Período de adaptação dos alunos do Nível B das 13h20min às 16h 
 
Canais de Venda dos Livros FTD em 2021: 
 
FTDCOMVC – Venda ON-LINE, a partir do dia 14/12/2020 até 31/01/2021, parcelamento em até 10 vezes. Ver no 
site da Escola as orientações para fazer a compra dos Livros on-line. 
 
Venda na Escola, no dia 09/03/2021: Horário das 8h às 12h e das 13h às 18h. No cartão em até 6 vezes. 
 
Venda na Loja FTD: Rua Ramiro Barcelos, 344 Bairro Floresta. Horário das 8h às 12h e das 13h30min às 18h. No 
cartão em até 10 vezes, compras feitas até 31/01/2021 
Obs.: A FTD aceita compras no Cartão Débito e Crédito, nas Bandeiras VISA, MasterCard, Elo, 
BANRIcompras, Hipercard. 
Acesse o site da Escola www.guanella.com.br para as opções de comprados Livros da FTD 2021 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Av. Benno Mentz, 1560 – Vila Ipiranga – Porto Alegre/RS 
Cep.: 91370-020  - 3348-9733 

 

 

http://www.guanella.com.br/

