LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2017
INFANTIL IV
Livro didático Projeto Eco Mirim Autoras: Angela Cordi e Daniele Cardoso – Editora Positivo – Grupo 5
(Edição Reformulada)
Inglês
Big Fun – Autores: Mario Herrera e Barbara Hojel – Editora Pearson - Vol. 3
01 caderno de atividades. (à venda na livraria do colégio).
01 livro paradidático adequado à idade (escolher da relação em anexo).

Papelaria
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02 folhas de papel 40 kg grande.
02 folhas de cartolina dupla-face.
02 folhas de cartolina laminada (cores diferentes).
01 peça de papel crepom parafinado.
01 folha de papel contacto transparente.
02 folhas de papel celofane (cores diferentes).
03 folhas de papel 40kg A3.
01 m de papel nacarado.
02 blocos de Offpinho Color.
02 folhas de emborrachado verde (180x90cm).
01 folha de lixa (grossa).
02 caixas de massa de modelar (12 unidades).
01 pote de tinta guache lavável 250ml.
02 potes de tinta acrílica brilhante 37ml (cores diferentes).
01 tubo de tinta relevo dimensional.
01 tubo de cola branca (90g).
01 pacote de palito de picolé colorido (ponta arredondada).
01 saquinho de lantejoula grande.
02 caixas de giz de cera.
01 pacote de massa de biscuit.
02 pincéis (nº 8 e nº 14).
02 rolos de fitas adesivas coloridas.

Material de Uso Pessoal
v 01 copo inquebrável ou 01 garrafinha para água.
v 01 lancheira.

Material de sala (Pessoal)
v 01 estojo com zíper grande (para ficar na
escola).
v 01 pasta plástica amarela.
v 01 gibi.
v 04 apontadores.
v 10 lápis grafite.
v 01 camisa de malha branca (tamanho P de
adulto) para servir de avental.
v 08 borrachas (quadradas).
v 01 tesoura sem ponta com o nome do aluno
gravado.
v 01 tela para pintura – tamanho 20x30cm.
v 01 caixa de lápis pilot color 850 com 12 cores.
v 03 caixas de lápis colorido de madeira (tamanho
grande).
v 03 pastas com trilho. (À venda na livraria do
colégio).

Obs.:
1. Pedimos que todo material venha marcado com o nome do aluno(a).
2. O material de uso pessoal deve ser levado diariamente para o colégio.
3. Todo material escolar (papelaria e material pessoal de sala) deve ser entregue de 26 a 31/01/2017. Após
esse prazo só será recebido no dia 04/02/2017 (sábado), das 8h às 12h.

Livraria Santa Emília – Unidade I
De 2ª a 6ª feira, das 7h às 18h, e aos sábados das 8h às 12h.
Fardamento escolar da diária e Ed. Física, livros, papelaria e material pedagógico.

Fardamento diário:
- Camiseta branca, sem manga, padrão do colégio.
- Bermuda vermelha, padrão do colégio.
- Tênis fechado, cor discreta, adequado para o fardamento escolar.

Início do Ano Letivo – 2016
01/02/2017 (quarta-feira)
- Integral
- Educação Infantil I e II
- Ensino Fundamental (1º ao 9º ano)
- Ensino Médio
02/02/2017 (quinta-feira)
- Educação Infantil III e IV

