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Senhores Pais ou Representantes, 

 

                                          A busca incessante por melhores alternativas na construção de uma 

proposta educacional capaz de envolver e encantar educandos e educadores nos faz acreditar que a 

educação é um ato de amor e a escolarização, um tempo muito precioso na vida de nossas crianças e 

jovens. 

Assim, acreditamos que educar vai muito além da aquisição de conteúdo. Para nós, educar é o 

equilíbrio entre informação e formação. Dessa forma, nossa principal missão, enquanto instituição de 

ensino, é contribuir para a formação de cidadãos participativos, responsáveis, críticos, reflexivos e 

criativos, que desenvolvam, construam e apliquem o conhecimento para o aprimoramento contínuo da 

sociedade em que vivem e de futuras gerações. 

Queremos, portanto, agradecer a confiança dos pais durante todo o ano letivo, a presença, 

incentivo e acompanhamento na vida escolar dos filhos. 

Para continuarmos juntos e com o objetivo de organizar o próximo ano escolar, estamos 

encaminhando as orientações sobre os procedimentos necessários para a efetivação da matrícula. 

 

 Datas oficiais de matrícula: 21 de novembro a 16 de dezembro/2016. 

 

 Pais, observem a data. O Colégio precisa que confirmem a rematrícula até a data prevista, para 

providenciar o material do ano letivo 2017 junto ao fornecedor. Entramos em período de férias, e 

os pedidos deverão ser feito antes do final do ano, para que seu filho, no início do ano letivo, 

tenha o material a sua disposição. 

Documentos necessários para rematrícula: 

 Contrato financeiro e ficha de rematrícula encontram se atualizado e a disposição no departamento 

financeiro do colégio. 

 Certidão de nascimento do aluno 

  Comprovante de residência (conta da luz) 

http://www.colegioreal.com.br/


 Uma foto 3x4 para quem quiser carteirinha de estudante 

Para novas matriculas: 

 Certidão de nascimento do aluno 

 Cópia do RG e CPF do aluno e responsável 

  Comprovante de residência (conta da luz) 

 Uma foto 3x4 para quem quiser carteirinha de estudante 

 

 Início do ano letivo de 2017: 06 de fevereiro. 

 O aluno que efetivar a matrícula no período oficial (21/11/2016 a 16/12/2106) terá direito a: 

 Uma bola de vinil 21 cm 

 Uma agenda  

 Um número que será escolhido em uma das estrelas da Árvore de Natal do Colégio Real para concorrer 

aos seguintes prêmios: 

 -1º PRÊMIO: 1 (uma) mensalidade escolar do ano de 2017; 

 - 2º PRÊMIO: 1(um) kit de apostilas do Sistema Positivo (material para ano letivo de 2017 - 1° ao 4° 

bimestre, conforme seriação do aluno matriculado). 

O sorteio será realizado no dia 19 de dezembro no Colégio Real na presença da Diretoria da Instituição. 

O resultado e o nome dos contemplados será divulgado nos principais meios de comunicação de 

Realeza. 

 Promoção “Indique um amigo para o Ensino Fundamental II ou para o Ensino Médio e ganhe 

R$100,00”: cada aluno já matriculado que indicar outro amigo (aluno novo) para estudar no Colégio Real 

em 2017 ganhará R$ 100,00 (cem reais).* Regulamento disponível na secretaria do Colégio. 

 

Agradecemos a confiança e a credibilidade que depositam na nossa instituição. Torcemos por essa união 

na certeza de que definitivamente será uma parceria de sucesso. 

 

 

Realeza, novembro 2016 

 

 

 

 

Direção 

 



COLEGIO REAL – EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
REALEZA – PARANÁ 

 
Lista de Material – MATERNAL INTEGRAL 2017 

 
01 Bloco A3; 
01 Agenda Positivo (disponível para compra no financeiro do Colégio). 
01 caixa de giz de cera grosso; 
04 E.V.A. vermelho, amarelo, azul, verde, rosa, laranja e branco. 
01 brinquedo pedagógico próprio para idade – peças grandes e coloridas; 
01 balde para brincar na areia; 
01 pasta de plástico transparente com elástico (larga); 
01 livro de história infantil; 
01 foto 3x4; 
01 pacote de papel A4 de 100 folhas; 
01 tubo de 1 kg de cola; 
01 caderno de desenho grande capa dura; 
01 brinquedo ; 
01 bola de plástico grande; 
01 tapete emborrachado de letras grandes; 
02 rolos de papel crepom de cores variadas. 
01 Bambolê colorido – tem na total utilidades 
Massinha de modelar – várias cores 
 
Higiene Pessoal: 
01 copo com tampa (p/ água); 
02 toalhas (01 grande e 01 pequena) personalizadas; 
01 sabonete; 
01 caixa de lenços umedecidos; 
pomada (se tiver problema com assadura); 
01 escova ou pente (atividade no espelho). 
 

 
Mamãe: 
 
Se seu(a) filho(a) tiver problemas de saúde mesmo que eventuais (alergias, 
intolerâncias a alimentos, etc) devem ser escritos na Agenda. 
 
Todo material do aluno deve ser identificado com seu nome e série. 

 
 O uso do uniforme é obrigatório todos os dias (deverá estar bordado o nome da 
criança na jaqueta, evitando assim a perda ou troca). 
 
*Diariamente mandar saco plástico para colocar a roupa suja. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

COLEGIO REAL – EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
REALEZA – PARANÁ 

 
Lista de Material – Grupo 2 - 2017 

 
01 Bloco A3; 
01 caixa de lápis de cor gigante (12 cores) 
01 pincel de escrever jumbo (triangular) 
01 caixa de gizão de cera (12 cores) 
02 folhas de E.V.A. grande, cores diversas(tam. Cartolina) 
01 folha de E.V.A. grande, estampada e/ou com brilho. 
03 potes (150g) de massa de modelar ,cores diferentes ( marca UTI GUTI ); 
01 foto 3x4 e uma 10x15 
01 caderno de desenho grande capa dura  
02 revistas e /ou gibis para recorte; 
02 papel crepom 
01 Agenda Positivo (disponível para venda na secretaria do Colégio) 
01 apontador com depósito(para lápis jumbo) 
01 pincel chato e grande (nº 20) 
01troca de roupa(para ficar na mochila) 
01 pasta com plásticos transparente. 
01 almofada com nome bordado 
01 avental para pintura 
01 estojo 
200 folhas de ofício A4(brancas) 
02 tubos de cola branca 110g; 02 colas bastão 90g. 
01 pacote lantejola 
02 potes de gliter 
01 pacote palito de picolé colorido 
02 pacotes ou potão de LEGO 
01 jogo educativo 
20 cm retalhos de tecido; floral, xadrez e bichinhos. 
01 pacote de argolinhas coloridas( 6 cm de circunferência) 
Higiene Pessoal: 
01 copo com tampa (p/ água) ou garrafinha  
02 toalhas (pequenas) personalizadas; 
01 sabonete; 
01 caixa de lenços umedecidos; 
pomada (se tiver problema com assadura). 
 

 
Mamãe: 
 
Se seu filho(a) tiver alguma alergia (ao alimento, ou produto de higiene pessoal) ou 
qualquer outro problema de saúde, por favor, deixe escrito na agenda. 
 
Todo material do aluno deve ser identificado com seu nome e série. 

 
 O uso do uniforme é obrigatório todos os dias (deverá estar bordado o nome da 
criança na jaqueta, evitando assim a perda ou troca). 
 
 
 



 
 

 
 

COLEGIO REAL – EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
REALEZA – PARANÁ 

 
Lista de Material – Grupo 3 - 2017 

 
1 Pacote 50 folhas rosa 
1 Pacote 50 folhas azul / verde                            1 de 100 folhas de papel A4; 
1 pacote de palito de picolé; 
1 agenda Positivo (disponível p/ venda 

secretaria do colégio. 

1 estojo; 
1 cx (grande) de lápis de cor ; 
2 cx de tinta guache (6 cores); 
1 pote de massinha de modelar (UTI-
GUTI SOOP); 
1 cx de cola colorida (6 cores); 
1 pincel nº 10 para pintura 38mm / 1 ½ 
1 tesoura sem ponta; 
1 tubo de cola grande; 
1 cartolina; 
1 folha de papel cartão; 

1 garrafa para tomar água; 
1 folha de papel laminado; 
2 rolos de papel crepom (cores 
diferentes); 
4 folhas de EVA; 
1 folha de papel dobradura; 
1 toalha para higiene pessoal 
( personalizada); 
1 toalha para lanche (personalizada); 
1 brinquedo para deixar na sala ou jogo 
pedagógico; 
2 caderno de desenho grande c/margem; 
1 caixa de cola; 

1 metro de TNT;                                                   1 caderno de desenho grande p/ Inglês;           
1 caixa acrílica c/ divisórias e c/  tampa;              Livro didático de Inglês disponível na                           
Números grandes em EVA;                                   Secretaria;                                     
1 borracha;                                                           1 lápis Jumbo 
1 folha E.V.A com gliter                                        1 kit de cola com gliter 
1 folha E.V.A com estampa 
 
 
Mamãe: 
 
Se seu(a) filho(a) tiver problemas de saúde mesmo que eventuais (alergias, 
intolerâncias a alimentos, etc) devem ser escritos na Agenda. 
 
Todo material do aluno deve ser identificado com seu nome e série. 

 
 O uso do uniforme é obrigatório todos os dias (deverá estar bordado o nome da 
criança na jaqueta, evitando assim a perda ou troca). 
 
-Tênis – Uso obrigatório nas aulas de Educação Física. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
COLEGIO REAL – EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

REALEZA – PARANÁ 
 

Lista de Material – Grupo 4 - 2017 
 

02 caderno de desenho grande capa 
dura com margem; 
01 Agenda Positivo (disponível p venda 

secretaria do Colégio) 

01 lápis preto; 
02 borracha; 
01 apontador; 
01 tesoura sem ponta; 
01 cola grande; 
01 caixa de cola colorida; 
01 cx de giz de cera curto; 
01 cx de tinta de pintura a dedo Acrilex; 
01 cx de lápis de cor Faber Castel; 
01 pote massa de modelar-Uti Guti 

01 pincel nº 10 para pintura; 
01 estojo grande; 
01 jogo pedagógico de montar com 
peças grandes; 
01 balde e pá para areia; 
05 folhas de E.V.A.; 
01 folhas de papel crepom; 
100 de papel A4; 
02 toalhas personalizadas 
 (mãos, outra para lanche); 
01 caderno de desenho grande p/ Inglês; 
Livro Didático de Inglês disponível na 
Secretaria;

Números em EVA;   
01 caixa cola gliter                                              01 garrafa para água. 
 
 
Mamãe: 
 
Se seu(a) filho(a) tiver problemas de saúde mesmo que eventuais (alergias, 
intolerâncias a alimentos, etc) devem ser escritos na Agenda. 
 
Todo material do aluno deve ser identificado com seu nome e série. 

 
 O uso do uniforme é obrigatório todos os dias (deverá estar bordado o nome da 
criança na jaqueta, evitando assim a perda ou troca). 
 
-Tênis – Uso obrigatório nas aulas de Educação Física. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
COLEGIO REAL – EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

REALEZA – PARANÁ 
 

Lista de Material – Grupo 5 - 2017 
 

01 caderno grande 96 folhas; 
01 caderno grande de desenho com margem; 
01 Agenda Positivo (disponível na secretaria do Colégio) 
01 caderno de desenho grande para Inglês; 
Livro Didático de Inglês disponível na Secretaria; 
02 lápis preto; 
02 borracha; 
01 apontador; 
01 tesoura sem ponta; 
01 cola grande tenaz; 
01 cx de giz de cera curto; 
01 cx de pintura a dedo Acrilex; 
01 cx de lápis de cor; 
01 cx massa de modelar; 
01 pincel nº 10 para pintura; 
01 estojo;  
100 folhas de papel A4; 
04 folhas de E.V.A.;  
01 pasta com elástico (larga e transparente); 
01 papel crepom; 
01 jogo ( dominó, quebra-cabeças,memória, lego, etc); 
02 folhas de papel dobradura; 
02 toalhas diariamente ( mãos, e outra para lanche); 
01 garrafa para água. 
 
 
Mamãe: 
 
Se seu(a) filho(a) tiver problemas de saúde mesmo que eventuais (alergias, 
intolerâncias a alimentos, etc) devem ser escritos na Agenda. 
 
Todo material do aluno deve ser identificado com seu nome e série. 

 
 O uso do uniforme é obrigatório todos os dias (deverá estar bordado o nome da 
criança na jaqueta, evitando assim a perda 
ou troca). 
 

 

-Tênis – Uso obrigatório nas aulas de Educação Física



COLEGIO REAL – EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
REALEZA – PARANÁ 

 
LISTA DE MATERIAL - 1º ANO - 2017 

02 cadernos grandes (brochura); 
01 caderno de desenho grande (arte) com margem para disciplina de Arte; 
01 caderno para Espanhol pequeno; 
01 caderno para Inglês pequeno; 
01 Agenda Positivo (venda disponível na secretaria do colégio). 
02 lápis preto; 
01 borracha; 
01 apontador; 
01 tesoura sem ponta; 
01 cola grande; 
01 cx de giz de cera curto; 
01 cx de pintura guache; 
01 cx de lápis de cor; 
01 cx massa de modelar; 
02 pincéis para pintura (nº 10); 
01 régua de 30 cm transparente;  
01 estojo grande; 
01 jogo pedagógico de montar com peças grandes ; 
02 toalhas pequenas personalizadas ( mãos e outra para o lanche); 
01 pasta para guardar trabalhos; 
100 folhas de papel A4; 
02 folhas de papel dobradura; 
02 E.V.A.; 
01 papel crepom; 
01 folha de papel cartão; 
01 cartolina; 
01 dado; 
02 folhas papel canson A4;  
04 revistas para recorte ( aula de Arte); 
01 garrafa para água. 
Para trabalhar em sala de aula precisará: 
_ cópia do registro de nascimento; 
_ 1 foto (poderá ser escaneada). 
 
Mamãe: 
 
Se seu(a) filho(a) tiver problemas de saúde mesmo que eventuais (alergias, intolerâncias a 
alimentos, etc) devem ser escritos na Agenda. 
 
Todo material do aluno deve ser identificado com seu nome e série. 

 
 O uso do uniforme é obrigatório todos os dias (deverá estar bordado o nome da criança na 
jaqueta, evitando assim a perda ou troca). 

 
 
Tênis – Uso obrigatório nas aulas de Educação Física. 



 
 

COLEGIO REAL – EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
REALEZA – PARANÁ 

 
Lista de Material –  2º Ano - 2017 

 
02 cadernos grandes de 98 folhas   (Português, Texto);  
01 caderno grande quadriculado ( capa dura); 
06 cadernos pequenos(Ciências, História, Geografia, Inglês, Filosofia e Espanhol); 
01 caderno de desenho grande para aula de arte com margem; 
01 Agenda Positivo (disponível para venda na secretaria do Colégio) 
02 lápis preto; 
01 borracha;                                            
01 cx de lápis de cor;                                 
01 apontador;                                         
01 tubo de cola Tenaz;                           
01 régua transparente;                       
01 tesoura;                                             
01 dado;                                                  
04 folhas de EVA;                                   
01 folha de dobradura;                           
200 folhas de papel A4;                         
01 garrafa de água. 
02 folhas papel canson A3 (aula de Arte); 
01 cx tinta guache              (aula de Arte); 
04 revistas para recorte      (aula de Arte); 
01 pincel nº 04 e um nº 10  (aula de Arte); 
01 pasta de plástico transparente larga; 
01 dicionário de Português; 
Tabuada em EVA; 
02 folhas de cartolina; 
02 gibis; 
 
 
 
Mamãe: 
 
Se seu(a) filho(a) tiver problemas de saúde mesmo que eventuais (alergias, 
intolerâncias a alimentos, etc) devem ser escritos na Agenda. 
 
Todo material do aluno deve ser identificado com seu nome e série. 

 
 O uso do uniforme é obrigatório todos os dias (deverá estar bordado o nome da 
criança na jaqueta, evitando assim a perda ou troca). 
 
Tênis – uso obrigatório nas aulas de Educação Física 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
COLEGIO REAL – EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

REALEZA – PARANÁ 
 

Lista de Material –  3º Ano - 2017 
 

01 caderno quadriculado capa dura;                              02 cadernos brochura grandes capa dura;                                  
04 folhas de EVA;                                                           06 cadernos brochura pequenos (48 folhas);  
02 cartolinas;                                                                  01 caderno de desenho grande(com margem); 
01 Agenda Positivo (disponível p venda na  
secretaria do Colégio) ;                                                 01  lápis preto;                                       
02 papel cartaz;                                                             01 borracha;                 
02 gibis;                                                                           
01 tesoura sem ponta;                                                   02 folhas de papel crepom; 
01 cx de lápis de cor;                                                     02 folhas canson A3 ( aula de Arte); 
01 apontador;                                                                 04 revistas para recorte (aula de Arte); 
01 régua;                                                                        01 cx tinta guache (aula de Arte);                                         
01 tubo de cola;                                                             01 pincel nº 04 e um nº 10(aula de arte); 
01 pincel atômico;              01 garrafa para água; 
01 pasta com elástico (larga);                                       01 caneta marca texto; 
01 dado;                                                                         01 dicionário de Português. 
200 folhas de papel A4 (para trabalhos e atividades); 
 
 

 
Mamãe: 
 
Se seu(a) filho(a) tiver problemas de saúde mesmo que eventuais (alergias, 
intolerâncias a alimentos, etc) devem ser escritos na Agenda. 
 
Todo material do aluno deve ser identificado com seu nome e série. 

 
 O uso do uniforme é obrigatório todos os dias (deverá estar bordado o nome da 
criança na jaqueta, evitando assim a perda ou troca). 
 
 
-Tênis – uso obrigatório nas aulas de Educação Física 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLEGIO REAL – EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
REALEZA – PARANÁ 

 

Lista de material – 4º ano – 2017 

01 caderno grande para produção de texto capa dura sem espiral (96 pg.); 

02 cadernos grandes capa dura sem espiral (96pg.) para Língua Portuguesa e 

Matemática (quadriculado); 

03 cadernos grandes capa dura sem espiral (48pg.) Para Inglês, Espanhol e atividades 

extras. 

01 caderno grande de desenho capa dura e com margens para Artes; 

02 lápis pretos; 

01 borracha; 

02 canetas marca texto; 

02 tubos de cola; ( um para Artes) 

01 cola bastão; 

02 régua transparente (15 e 30 cm);(um para Artes) 

01 cx de lápis de cor; 

01 tesoura sem ponta; 

01 Agenda Positivo (disponível p/ venda  

 na secretaria do Colégio ); 

03 cartolinas brancas; 

200 folhas de papel A4; 

 

 

Mamãe: 
 
Se seu(a) filho(a) tiver problemas de saúde mesmo que eventuais (alergias, 
intolerâncias a alimentos, etc) devem ser escritos na Agenda. 
 
Todo material do aluno deve ser identificado com seu nome e série. 

 
 O uso do uniforme é obrigatório todos os dias (deverá estar bordado o nome da 
criança na jaqueta, evitando assim a perda ou troca). 
 
 Tênis – uso obrigatório nas aulas de Educação Física. 

 

OBS: Os alunos podem fazer a folha de abertura para cada disciplina e fazer 

margens (cor que preferir) nas páginas de todos os cadernos. 

 
 
 
 
 
 
 

01 dado pequeno; 
04 folhas de E.V.A; 
01 pasta fina com elástico; 
01 pasta larga com elástico; 
04 revistas para recorte (Arte); 
02 folhas papel canson  A3 (Arte); 
01 pincel nº 4 (Arte); 
01 pincel nº 10 (Arte); 
01 cx tinta guache (Arte); 
01 Pincel anatômico (Arte); 
01 garrafa para água (uso diário); 
01 Tabuada encapada 



 
 
 
 

 
COLEGIO REAL – EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

REALEZA – PARANÁ 
 

Lista de Material –  5º ano - 2017 
 

01 caderno grande quadriculado c/ 90 folhas; 
02 cadernos grandes capa dura com 90 pg;               01 dado;                      
01 caderno de desenho com margem (Arte); 
01 Agenda Positivo (disponível para venda 
na secretaria do Colégio); 
02 lápis pretos; 
01 tesoura sem ponta; 
01 régua transparente; 
01 borracha; 
02 canetas azuis; 
01 cx de lápis de cor; 
01 tubo de cola;                                                                                                                

02 papéis cartaz; 
02 papéis cartão; 
01 apontador; 
01 caneta marca texto; 
4 folhas de EVA;(02 com brilho) 
2 cartolinas brancas; 
200 folhas de papel A4; 
01 pasta com elástico (larga); 
04 revistas para recorte (aula de Arte); 

02 papel canson  A3 (aula de Arte);                            01 cx tinta guache;                                         
01 pincel nº 04 e um nº 10 (aula de arte);                     
1 pincel atômico;                                                          04 folhas de papel vegetal;(confecção mapa) 
01 garrafa de água. 
 
 
 

 
Se seu(a) filho(a) tiver problemas de saúde mesmo que eventuais (alergias, 
intolerâncias a alimentos, etc) devem ser escritos na Agenda. 
 
Todo material do aluno deve ser identificado com seu nome e série. 

 
 O uso do uniforme é obrigatório todos os dias (deverá estar bordado o nome da 
criança na jaqueta, evitando assim a perda ou troca). 
 
-Tênis – uso obrigatório nas aulas de Educação Física. 
 
 
 


