
MATERIAL
• 01 Jogo de canetas hidrocor fina com 12 unidades.
• 01 Jogo de massinha de modelar com 12 unidades. 
• 01 Jogo pedagógico (Tapa certo, Cara à cara, Lince, Imagem e 

ação, Cai não cai, Jogo de ludo, Eu sou, Se vire, etc...)
• 01 Revista em quadrinhos (turma da Mônica).
• 02 Colas (90grs).
• 01 Pote de tinta guache Vermelha 250gr.
• 05 Refis de cola quente fino. 
• 01 Rolo de fita adesiva larga transparente.
• 01 Pacote de papel toalha (2 unidades).
• 01 Estojo ou bolsinha com: 03 lápis de escrever, 01 caixa de 

lápis de cor (12 cores), 01 apontador com caixa, 02 borrachas 
macias e 01 régua 20 cm.

• 01 Pasta fina de plástico com elástico (vermelha).
• 01 Tesoura sem ponta de boa qualidade com o nome gravado.
• 01 Caderno Alibombom capa vermelha.
• 02 Cadernos brochurão capa dura com pauta. (96fls).
• 02 Passatempos PICOLÉ (banca de revistas).
• 02 Copos de plástico (branco e verde – para água e suco).
• 01 Prato de plástico (branco).
• 100 Palitos de picolé (Colorido). 
• 01 Rolo de fita de cetim Nº 3 (cores a escolha).
• 01 Pacote de folha A4 branca (100 unidades).
• 01 pacote de papel A4 Colorido (Canson, Filipinho).
• 01 Pacote de papel Opaline branco.
• 02 Metros de contact (transparente).
• 01 Livro literário (entrega do título na reunião de pais)

MATERIAL DIDÁTICO

•  Para sua comodidade, os materiais didáticos são vendidos na Li-
vraria Soluções e Serviços Educacionais dentro do Colégio. 

• O material didático compreende: 
- Coleção Bernoulli; 
- Líder em Mim; 
- Ensino Religioso; 
- Inglês.

• Ressaltamos que o material é consumível, portanto, não será 
permitida a utilização de material usado ou fotocopiado.

ATENÇÃO PARA OS  
HORÁRIOS ESPECIAIS 
• Dia 03/02/2020 – Reunião de Pais, às 18h30 (auditório).
• No primeiro dia de aula, 04 de fevereiro, haverá uma  

Acolhida Especial aos alunos para favorecer a adaptação.  
O horário de aula nesse dia será de 13h às 16h.

OBSERVAÇÕES
• Retorno às aulas dia 04/02/2020.
• Todo o material individual deverá ser etiquetado com o nome 

completo do aluno.
• Favor observar a qualidade do material para não comprome-

ter o seu uso durante todo o ano letivo. 
• Favor enviar lista completa no dia 04/02/2020.
• O uso do material didático pelo aluno será obrigatório a partir 

de 05/02/2020.
• Não será permitido o uso de mochiletes. Será permitido  

somente o uso de mochila.
• Horário normal a partir do dia 05/02/2020 (13h às 18h30min).

1º ANO 
ENSINO FUNDAMENTAL


