 02 - Cadernos de linguagem brochura (grande) capa dura na cor amarela, com 48 folhas.
 02 - Cadernos de aritmética brochura (grande), capa dura, 7x7mm, com 40 folhas, encapado
na cor amarela (Dínamus).
 01 - Caderno de cartografia para Arte (grande) capa dura, espiral, milimetrado, com 48 folhas,
encapado na cor amarela.
 01 - Calculadora simples.
 06 - Cartuchos para quadro branco (Board Master) 2 pretos, 2 azuis, 1 verde e 1 vermelho.
 01 - Durex colorido rosa.
 01 - Pasta plástica com elástico (fina).
 01 - Régua de 30 cm, acrílica, transparente.
 02 - Folhas de EVA, 1 bege e 1 marrom.
 01 - Pacote de papel canson Criativo colorido, A4.
 01 - Pacote de papel sulfite (branco), A4, com 500 folhas.
 01 - Pacote de papel sulfite azul, A4, com 100 folhas.
 10 - Folhas adesivas A4.
 01 - Estojo com 4 potes de massa de modelar. Será usado um por bimestre. (Play Doh).
 01 - Fone de ouvido com arco (dentro de saco plástico zipado e com nome).
 04 - Revistas Coquetel (palavras cruzadas Picolé).
 02 - Gibis da Turma da Mônica. (Doação para caixa de leitura).
 05 - Colas em bastão 40g (Pritt).

Trazer no primeiro dia de aula na mochila.
 02 - Apontadores com lixeira.
 10 - Lápis preto (n.º 2).
 02 - Borrachas brancas macias.
 01 - Estojo de 12 canetas hidrográficas.
 01 - Tesoura sem ponta com o nome gravado. (Mundial ou Tramontina)
 01 - Caixa com 24 lápis de cor (Faber Castell) com nome em cada lápis.

 Apostila Positivo. (adquirida no colégio bimestralmente)
 Livro de Ensino Religioso – Crescer com Alegria e Fé, ed. FTD, Ednilce Duran (adquirido no
colégio)
 Minidicionário da Língua Portuguesa adaptado à reforma ortográfica. (adquirido no Colégio)
Caso já possua, poderá ser usado o mesmo.
 Dois livros de história infantil para uso em projeto de leitura (doação para a caixa de leitura).
 Livro de literatura “Bom dia todas as cores”, Ruth Rocha. Editora: Quinteto Editorial. (adquirido
no Colégio).
 Livro de caligrafia. (adquirido no Colégio)

















Não será aceito caderno de espiral (com arame) e caderno pequeno.
Não serão aceitos materiais não especificados na lista
Colocar o nome do aluno em todos os cadernos na capa externa.
Colocar o nome do aluno em todos os materiais, inclusive em cada lápis. NÃO ACEITAREMOS
MATERIAIS SEM NOME.
Os alunos deverão fazer a margem nas primeiras páginas dos cadernos (menos no caderno de
cartografia). Conforme forem usando os cadernos, esse procedimento deverá continuar no
decorrer do ano.
Cada aluno deverá trazer sua garrafa de água com nome.
Caso algum material do estojo ou caderno acabe no decorrer do ano, deverá ser reposto por
outro igual.
As marcas apresentadas são apenas sugestões para garantir a qualidade.
A agenda personalizada será entregue na primeira semana de aula.
Materiais que o aluno já possui, não precisa adquirir novo.
Não é permitido o uso de lapiseira, nem corretivo líquido.
Durante o ano letivo, havendo necessidade, serão solicitados outros materiais para realização
de projetos pedagógicos.
O uniforme é de uso obrigatório (conforme o regimento escolar) deve ser adquirido nas lojas
credenciadas conforme endereços abaixo. Obs: escrever o nome do aluno na etiqueta do uniforme.
Evite o uso de materiais que dispersem a atenção do aluno.

OBS: O MATERIAL COMPLETO DEVERÁ SER
ENTREGUE NO DIA DA PRIMEIRA REUNIÃO COM
OS PAIS, 02/02/2018 (SEXTA-FEIRA) NAS
DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO.

INÍCIO DAS AULAS
05/ 02/ 2018

HORÁRIO: MANHÃ: 7H E 30MIN
TARDE: 13H E 30MIN

UNIFORMES
CASA DOS UNIFORMES
Rua Santos Dumont, 3205
FONE: (44) 3031-4412

DEMORGAN
Av. Gurucaia, 265 - Zona 2
FONE: (44) 3227-7263

