Lista de Material 2018 – 1º Ano EF
Material escolar (identificado)
01 Caderno universitário brochura, com 96 folhas
01 Caderno pequeno brochura com 48 folhas para Alemão/Inglês
01 Caderno pequeno brochura com 48 folhas para Ensino Religioso
01 Caderno de caligrafia grande, brochura
01 Caderno quadriculado (0,7 X 0,7mm) grande, brochura
01 pasta brasil
06 Lápis preto
02 Borrachas brancas macias
01 Apontador com depósito
01 Caixa de lápis de cor
01 Estojo de hidrocor
01 Caixa de giz de cera curtom
01 Tesoura sem ponta
02 Colas bastão (50g)
02 Tubos de cola (50g)
01 Pote de massa de modelar
01 Calculadora (para comandos em sequência)
01 Régua de 30 cm (dura)
01 cx de guache 12 cores
01 Pincel n° 10
02 Dados
01 Blocos de papel Canson A4 (branco)
02 Bloco de papel Canson A4 (colorido com 80 e 120g)
01 Bloco de papel Canson A3 (colorido com 120g)
20 Botões coloridos
01 Jogo pedagógico (de acordo com a faixa etária)
04 Fotos 3X4 do aluno
01 Caixa dura (30 X 10 cm)
02 Escovas de dente com proteção
02 Cremes dentais infantis
01 Livro de literatura infantil (de acordo com a faixa etária) para a biblioteca da classe. Este livro será
sugerido pela professora no inicio do ano letivo de 2018. A turma irá montar uma biblioteca na classe,
somente com títulos de qualidade. (O mesmo será devolvido no final do ano letivo, ou doado para o
colégio, conforme opção das famílias).
01 Livro de inglês “Shine On! 1 - Student Book With Online Practice Pack 9780194001212”

Observações:
1. As aulas regulares iniciam no dia 06 de Fevereiro de 2018.
2. O material deverá ser reposto conforme solicitação da professora durante o ano letivo.
3. Haverá atendimento em regime de plantão para as crianças do período integral a partir do dia 16 de
Janeiro, para quem assim optou, no horário das 07h15min às 18h15min
4. No início do ano letivo será enviada, através do aluno, a agenda escolar. Este material será pago
através de boleto na mensalidade de março/2018 e deverá fazer parte do material da criança todos
os dias, além de ser vista pelos pais diariamente.
5. Todos os itens da lista serão pedidos com antecedência, através da agenda, quando houver
necessidade de reposição, contudo há a necessidade da brevidade na reposição.
6. O Colégio possui cardápio elaborado pela nutricionista, que é enviado mensalmente aos pais por
e-mail.

