LISTA DE MATERIAL
2018
2º PERÍODO
UNIFORME ESCOLAR
Para uso diário
Camisa de manga curta em malha PV
Calça de tactel
Bermuda de elanca
Calça de elanca
Short saia
Tênis
Meia.
Para Educação Física- Feminino
a) Camiseta de malha PV
b) Bermuda de elanca
c) Tênis
d) Meia

Para Educação Física- Masculino
a) Camiseta de malha PV
b) Bermuda Tactel
c) Tênis
d) Meia

Agasalho: Modelo CBG ou outro casaco de moletom aberto na frente.
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
O material é de uso individual e deverá ser marcado com o nome do aluno. Trazer no 1° dia de
aula e deverá ser entregue para a professora regente.
01 Caderno personalizado para bilhetes que será vendido na tesouraria da escola
02 Cadernos (para o 2º semestre) brochurão com pauta, 96 folhas e numeração 1 2 3 - capa
verde – ENCAPADOS – com nome
01 Toalha de mão com o nome para ficar dentro da lancheira
01 Caderno de desenho s/ folha de seda, 96 folhas ENCAPADOS (para o 1º semestre) com
nome PARA CASA.
01 Caderno de desenho s/ folha de seda, 48 folhas ENCAPADOS (para o 1º semestre) com
nome ATIVIDADE EM SALA
01 Estojo escolar contendo os itens abaixo:
01 Tesoura sem ponta com o nome gravado
04 Lápis pretos nº 02 (repor quando necessário)
02 Borrachas brancas MACIAS
01 Caixa de lápis de cor jumbo com 12 unidades

01 Apontador para lápis jumbo
01 Apontador para lápis comum (com depósito)
01 Cola 90g (para usar individualmente e em casa - repor quando necessário)
01 Estojo de hidrográfica jumbo com 12 unidades com nome
01 Estojo de Ecogiz-giz de cera com corpo de madeira
Os itens podem ser armazenados em um estojo grande com compartimentos separados
01 Porta crachá (para uso em excursões)
03 Revistas em quadrinhos para GIBITECA da sala
02 Brinquedos pedagógicos de madeira (idade de 5/6 anos) quebra cabeça, jogo da memória,
Jogo de encaixe, toquinhos para construção (pequeno engenheiro)
(Os brinquedos são usados coletivamente em sala, portanto serão devolvidos aqueles que
estiverem em boas condições de uso e com nome e com nome).
01 Pacotes de mini peças de EVA (tamanho aproximado 5cm x 5cm) com nome, ex: animais e
flores.
01 Caixa de camisa vazia e encapada ou decorada
02 Cartelas de adesivos ilustrados
02 Pregadores de roupa (madeira)
01 Pasta Catálogo com 70 plásticos ofício com furo colocados dentro da pasta (Obs. Os plásticos
deverão ser colocados nos prendedores da pasta catálogo evitando extravios).
01 Pasta de plástico tipo Brasil – para o envio do Para Casa e trabalhos (deverá ficar na
mochila)
01 Caneta retroprojetor cor preta
01 Tela para pintura tamanho 18X24 cm com nome
01 Camisa grande COM NOME para proteção do uniforme nas aulas de artes (não aceitaremos
avental)
O MATERIAL ARTÍSTICO SERÁ CONFERIDO POR PROFISSIONAIS DO COLÉGIO. TRAZER
NOS DIAS 22 A 30 DE JANEIRO DE 2018.
03 Caixas de massa de modelar com 12 unidades
01 Tubo de cola relevo DIMENSIONAL sem brilho
01 Pacote de colorset Tam. ofício – cores variadas (Exceto preto)
01 Folha de papel fantasia
01 Folha de apergaminhado - tamanho A1
01 Folha de papel Kraft
04 Envelopes pardos tamanho ofício
04 Peças de EVA. (Lisa, estampada, com textura e um brilhante)
01 Pote de tinta fosca para artesanato 37ml
01 Cartolina decorada
01 Peça de Fita de Cetim nº05
02 pacotes de papel A4 colorido (Escolher: Azul, Verde, Amarelo ou Bege)
02 durex coloridos
01 Estojo de Pintura- Tinta Aquarela em Pastilhas- 12 Cores
LIVROS DIDÁTICOS
Buriti Mirim – livro 3**
Editora Moderna (Será vendido na secretaria do colégio – a partir do dia 23 de janeiro até o dia 17
de fevereiro de 2018)
Livro de Inglês- Gumdrops 2
Rebecca Lee e Williams Richmond
Editora Moderna

LIVROS DE LITERATURA
A leitura dos livros literários tem como objetivo despertar o prazer da leitura, desenvolver a
interpretação e criatividade, enriquecer o vocabulário, auxiliar na produção escrita e oral.
Ao longo de cada semestre serão desenvolvidos trabalhos pontuados na disciplina de Língua
Portuguesa. Os títulos poderão ser adquiridos em sua totalidade ou por semestre. Os mesmos
serão devolvidos ao estudante após o uso.
Não poderá haver troca de editora, autores e livros.
1º Semestre:
O nariz da Cris – Ilan Brennman – Brinque - book
2º Semestre:
Ana Coração** - Helenita Borja - Aecep e Editora Bíblica Infantil – SOMENTE PARA OS
MENINAS
João bola** - Helenita Borja - Aecep e Editora Bíblica Infantil – SOMENTE PARA AS
MENINOS
**Será vendido na secretaria do colégio
A Arara Cantora- Sônia Junqueira- Editora Ática
Bíblia
Uma bíblia ilustrada infantil (Deixar sempre na mochila)

