LISTA DOS LIVROS E MATERIAIS 2016
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Livro didático
Xadrez

UNO Internacional - 1º ano do Ensino Fundamental (Editora Santillana)
O Pequeno Enxadrista 2º Ano – Autora: Ângela Macedo. 3ª edição (colorido)
Obs.: O livro só será vendido no colégio.
01 caderno de produção de texto.
01 caderno de atividade.
01 bloco de desenho escolar A4 com 40fls 210mmx297mm. 140g/m 2
(Obs. Os cadernos e o bloco serão vendidos na livraria do colégio).

Papelaria























01 folha de papel 40 kg grande.
01 folha de papel contacto (transparente).
03 folhas de cartolina guache.
02 folhas de cartolina dupla-face.
1m de papel nacarado.
03 folhas de papel 40kg A3.
01 bloco de Offpinho Lumi.
01m de TNT branco
01 caneta para tecido.
02 folhas de emborrachado vermelho
Massa de biscuit.
02 potes de tinta têmpera guache lavável (250ml).
03 potes de tinta acrílica brilhante (cores diferentes).
01 pincel chato nº 06.
01 rolinho de espuma para pintura.
02 tubos de cola branca (90g).
01 tubo de cola de isopor. (90g).
01 tubo de cola de silicone líquida (100ml).
02 caixas de massa de modelar com 12 unidades.
01 pacote de palito de picolé colorido (ponta arredondada).
02 caixas de giz de cera grosso c/ 12 unidades.
02 bastões de cola quente.

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

Material de sala (Pessoal)















01 pasta plástica vermelha (fina).
06 lapiseiras.
10 borrachas (quadradas).
10 lápis grafite escolar.
03 caixas de lápis de cor grande (12 cores).
02 caixas de hidrocor grosso (12 cores).
01 tesoura sem ponta com o nome do aluno gravado.
01 conjunto de pastilhas de aquarela.
01 tela – tamanho 20x30cm.
01 avental.
01 estojo escolar.
01 caderno de capa dura grande.
01 almanacão da Turma da Mônica.
01 jogo pedagógico (6 anos) Ex.: Dominó de sílabas,
memória, bingo, quebra-cabeça, encaixe, palavras
cruzadas.
 04 pastas padronizadas. (Obs. As pastas serão
vendidas na livraria do colégio).

Obs.:
1. Pedimos que todo material venha de boa qualidade e marcado com o nome do(a) aluno(a) e o ano.
2. Não será permitido o uso de livro de professor.
3. Não será permitido o uso de caderno de matérias e fichário.
4. O material deve ser entregue de 25 a 28/01/16. Após esse prazo só será recebido no dia 13/02/16 (sábado),
das 8h às 12h na livraria.
5. Qualquer dúvida, procurar a coordenação.

LISTA DOS LIVROS E MATERIAIS 2016
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Português
Matemática
Inglês
Religião
História
Geografia
Ciências
Xadrez

Projeto Lumirá – Ed. Ática (Obra coletiva) Vol. 2
Dicionário - Palavrinha Viva – Editora Positivo. Org. Francisco S. Borba
Literatura Infantil – Os livros serão vendidos no colégio, a cada unidade, de acordo com os temas a serem vivenciados.
Coleção Plural – Autoras: Eliane Reame e Priscila Montenegro (Ed. Saraiva) Vol. 2
Kids Web – Second Edition (2ª edição) Editora Richmond Volume 2
Amar é Servir – Ed. Construir – Autoras Isabel Lins e Tereza Soares – 2º Ano (Edição Renovada)
Buriti História – Ed. Moderna – vol. 2
Buriti Geografia – Ed. Moderna – vol. 2
Projeto Buriti – Autores diversos – Ed. Moderna Volume 2 Edição Renovada
O Pequeno Enxadrista 2º Ano – Autora: Ângela Macedo. 3ª edição (colorido)
Obs.: O livro só será vendido no colégio.
01 bloco de desenho escolar A4 com 25fls 210mmx297mm. 140g/m2
01 caderno de produção de texto.
01 caderno de atividade.
Obs.: Os cadernos e blocos serão vendidos na livraria do colégio.

Papelaria




















01 cartolina dupla-face.
02 folhas de emborrachado 180x90cm.
01 folha de papel vegetal.
05 folhas de papel 40kg (grande).
Papel Filipinho Lumi – 8 cores (02 pcts).
01 m de TNT (inteiro).
01 pacote de palito de picolé (ponta arredondada).
03 tubos de cola branca (90g).
01 bastão de cola quente (grossa).
01 tubo de cola de silicone líquida (100ml).
01 cola de isopor 90g.
03 caixas de massa de modelar grande (12 cores).
02 caixas de giz de cera (12 cores).
02 potes de tinta guache (250g).
03 potes de tinta acrílica brilhante – cores diferentes (37ml).
02 tubos de tinta relevo dimensional (cores diferentes).
01 pacote de massa para biscuit (90g).
02 pincéis (nº 06 e nº 14).
02 canetas Agripen – cores variadas (tecido).

Material de Uso Pessoal






















02 cadernos de capa dura grande (96fls).
01 caixa de lápis de cor grande (24 cores).
01 caixa de hidrocor grande.
01 lápis com borracha (OBS.: Deverão ser repostos sempre
que necessário).
01 lápis marca texto.
01 apontador de lápis c/ tampa.
01 régua.
01 ábaco de pinos.
01 tesoura sem ponta.
01 tubo de cola bastão.
02 pincéis (nº 06 e nº 14).
01 tela 20x30cm.
01 jogo pedagógico (adequado à idade).
02 dados.
02 gibis.
01 revista.
01 pasta colecionador.
01 estojo escolar.
01 caixa de carvão para desenho – Fusain.
01 flanela.
01 conjunto de pastilhas de aquarela.

Obs.:
1. Pedimos que todo material venha de boa qualidade e marcado com o nome do(a) aluno(a) e o ano.
2. Não será permitido o uso de livro de professor.
3. Ao comprar livros usados, observar se estão em condição de uso e com as respostas das atividades já
apagadas.
4. Não será permitido o uso de caderno de matérias e fichário.
5. O material deve ser entregue de 25 a 28/01/16. Após esse prazo só será recebido no dia 13/02/16
(sábado), das 8h às 12h na livraria.
6. Qualquer dúvida, procurar a coordenação.

LISTA DOS LIVROS E MATERIAIS 2016
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Português
Matemática
Inglês
Religião
História
Geografia
Ciências
Xadrez

Projeto Lumirá – Ed. Ática (Obra coletiva) Vol. 3
Dicionário - Palavrinha Viva – Editora Positivo. Org. Francisco S. Borba
Literatura Infantil – Os livros serão vendidos no colégio, a cada unidade, de acordo com os temas a serem vivenciados.
Coleção Plural – Autoras: Eliane Reame e Priscila Montenegro (Ed. Saraiva) Vol. 3
Kids Web – Second Edition (2ª edição) Editora Richmond Volume 3
Amar é Servir – Ed. Construir – Autoras Isabel Lins e Tereza Soares – 3º Ano Edição Renovada
Buriti História – Ed. Moderna – vol. 3
Buriti Geografia – Ed. Moderna – vol. 3
Projeto Buriti – Autores diversos – Ed. Moderna Volume 3 Edição Renovada
O Pequeno Enxadrista 3º Ano – Autora: Ângela Macedo. 3ª edição (colorido)
Obs.: O livro só será vendido no colégio.
01 bloco de desenho escolar A4 com 40fls 210mmx297mm. 180g/m2 Obs. À venda na livraria do colégio.

Papelaria


















02 folhas de emborrachado 180x90cm.
02 folhas de papel 40kg (grande).
40 folhas de papel A3 (40kg).
Papel Filipinho Color cards – 8 cores (2 pcts).
03m de TNT (inteiro).
01 cola de isopor.
03 tubos de cola branca (90g).
01 tubo de tinta relevo dimensional.
01 bastão de cola quente (grosso).
02 potes de tinta guache (250ml).
03 tubos de tinta acrílica brilhante – cores diferentes (37ml).
01 tubo de cola de silicone líquida (100ml).
01 pacote de massa de biscuit (90g).
03 caixas de massa de modelar (12 cores).
02 caixas de lápis de cera grande (12 cores).
01 pacote de palito de picolé (ponta arredondada).
02 pincéis (nº 04 e nº 16).

Material de Uso Pessoal
















01 caixa de lápis de cor (24 cores).
01 caixa de hidrocor grande (12 cores).
01 lápis marca-texto.
01 lápis grafite e 01 borracha (OBS.: Deverão ser repostos
sempre que necessário).
01 apontador de lápis.
01 régua.
01 tesoura sem ponta.
01 cola bastão.
01 caderno de capa dura grande (96 fls).
01 gibi e 01 livro de literatura.
01 revista.
01 pendrive (2GB).
01 tela para pintura (20x30cm).
01 estojo escolar.
01 conjunto de pastilhas de aquarela.

Obs.:
1. Pedimos que todo material venha de boa qualidade e marcado com o nome do(a) aluno(a) e o ano.
2. Não será permitido o uso de livro de professor.
3. Ao comprar livros usados, observar se estão em condição de uso e com as respostas das atividades já
apagadas.
4. Não será permitido o uso de caderno de matérias e fichário.
5. O material deve ser entregue de 25 a 28/01/16. Após esse prazo só será recebido no dia 13/02/16
(sábado), das 8h às 12h na livraria.
6. Qualquer dúvida, procurar a coordenação.

LISTA DOS LIVROS E MATERIAIS 2016
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Português

Projeto Lumirá – Ed. Ática (Obra coletiva) Vol. 4
Dicionário Aurélio Junior – Ed. Positivo
Literatura – Os livros serão vendidos no colégio, a cada unidade, de acordo com os temas a serem vivenciados.

Matemática

Coleção Plural – Autoras: Eliane Reame e Priscila Montenegro (Ed. Saraiva) Vol. 4

História
Geografia
Inglês
Religião
Ciências
Xadrez

História Pernambuco (Coleção Historiando) Ensino Fundamental – Autora: Zélia Maria Wanderley Dantas – Editora
Construir (Edição Renovada).
Geografia Pernambuco (Coleção Historiando) Ensino Fundamental – Autora: Zélia Maria Wanderley Dantas –
Editora Construir (Edição Renovada).
Kids Web – Second Edition (2ª edição) Editora Richmond Volume 4

Amar é servir – Isabel Lins e Tereza Soares. Ed. Construir – 4º Ano Edição Renovada
Projeto Buriti – Autores: Diversos – Ed. Moderna Volume 4 - Edição Renovada
O Pequeno Enxadrista 4º Ano – Autora: Ângela Macedo. 3ª edição (colorido)
Obs.: O livro só será vendido no colégio.
01 bloco de desenho escolar A4 com 40fls 210mmx297mm. 140g/m2 Obs. À venda na livraria do colégio.

Papelaria

















02 folhas de emborrachado 180x90cm.
02 folhas de papel 40kg (grande).
40 folhas de papel 40kg – A3.
01 folha de papel Kraft.
Papel Filipinho Color cards – 8 cores (02 pcts).
03m de TNT (para EXPOC e outras atividades pedagógicas).
03 tubos de cola branca (90g).
01 bastão de cola quente (grosso).
01 tubo de cola de silicone líquido (100ml).
02 pacotes de massa de biscuit - 90g (cores diferentes).
02 caixas de massa de modelar (12 cores).
02 potes de tinta guache (250ml).
01 pote de verniz para vitral.
01 tubo de tinta relevo dimensional.
03 potes de tinta acrílica brilhante – 37ml (cores diferentes).
02 pincéis (nº 04 e nº 16).

Material de Uso Pessoal
 01 caixa de lápis de cor (24 cores).
 01 caixa de hidrocor fino (12 cores).
 lápis com borracha ou grafite (OBS.: Deverão ser repostos











sempre que necessário).
01 apontador de lápis fino.
01 régua.
01 tesoura sem ponta.
01 tubo cola bastão.
02 cadernos de capa-dura grande com aspiral - 96 folhas
(200x278mm).
01 gibi.
01 pendrive (2GB).
01 tela painel 20x30.
01 caixa de giz de cera curto.
01 revista usada para recorte (em bom estado).

Obs.:
1. Pedimos que todo material venha de boa qualidade e marcado com o nome do(a) aluno(a) e o ano.
2. Não será permitido o uso de livro de professor.
3. Ao comprar livros usados, observar se estão em condição de uso e com as respostas das atividades já
apagadas.
4. Não será permitido o uso de caderno de matérias e fichário.
5. O material deve ser entregue de 25 a 28/01/16. Após esse prazo só será recebido no dia 13/02/16
(sábado), das 8h às 12h na livraria.
6. Qualquer dúvida, procurar a coordenação.

LISTA DOS LIVROS E MATERIAIS 2016
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Português
Matemática
História
Geografia
Inglês
Religião
Ciências

Xadrez

Projeto Lumirá – Ed. Ática (Obra coletiva) Vol. 5
Dicionário Aurélio Junior – Ed. Positivo
Literatura – Os livros serão vendidos no colégio, a cada unidade, de acordo com os temas a serem vivenciados.
Coleção Plural – Autoras: Eliane Reame e Priscila Montenegro (Ed. Saraiva) Vol. 5

Buriti História – Ed. Moderna – vol. 5
Buriti Geografia – Ed. Moderna – vol. 5
Kids Web – Second Edition (2ª edição) Editora Richmond Volume 5

Amar é servir – Isabel Lins e Tereza Soares. Ed. Construir – 5º Ano Edição Renovada
01 Bíblia Obs.: O(a) aluno(a) do Catecismo poderá usar a mesma Bíblia.
Projeto Buriti – Autores: Diversos – Ed. Moderna – 5º Ano Edição Renovada
O Pequeno Enxadrista 5º Ano – Autora: Ângela Macedo. 3ª edição (colorido)
Obs.: O livro só será vendido no colégio.

Papelaria

















02 folhas de emborrachado 180x90cm.
01 folha de papel 40kg (grande).
Papel Filipinho Color cards – 8 cores (02 pcts).
02m de TNT.
40 folhas de papel 40kg tamanho 33x48.
01 folha de cartolina guache preta.
03 tubos de cola branca (90g).
02 tubos de cola alto relevo com gliter (cores diferentes).
01 tubo de cola Brascoplast.
01 bastão de cola quente.
03 caixas de massa de modelar grande (12 cores).
03 potes de tinta acrílica brilhante – 37ml (cores diferentes).
02 potes de tinta guache (250ml).
01 caixa de lápis de cera (12 cores).
01 pacote de massa de biscuit (90g).
02 pincéis fino/ grosso (nº 04 e nº 16).

Material de Uso Pessoal













01 caixa de lápis de cor (24 cores).
01 caixa de hidrocor fino (12 cores).
01 lápis marca-texto.
01 lápis com borracha ou grafite (OBS.: Deverão ser repostos
sempre que necessário).
01 apontador de lápis fino.
01 caneta azul.
01 régua.
01 tesoura sem ponta.
01 tubo cola bastão.
01 pendrive (2GB).
01 tela para pintura (tam. 20x30).
01 caderno capa dura de 10 matérias.

Obs.:
1. Pedimos que todo material venha de boa qualidade e marcado com o nome do(a) aluno(a) e o ano.
2. Não será permitido o uso de livro de professor.
3. Ao comprar livros usados, observar se estão em condição de uso e com as respostas das atividades já
apagadas.
4. Não será permitido o uso de caderno de matérias e fichário.
5. O material deve ser entregue de 25 a 28/01/16. Após esse prazo só será recebido no dia 13/02/16
(sábado), das 8h às 12h na livraria.
6. Qualquer dúvida, procurar a coordenação.

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2016
INFANTIL I
Papelaria





























03 folhas de papel 40 kg grande.
03 folhas de cartolina dupla-face (cores diferentes).
02 folhas de papel madeira.
05 folhas de papel 40kg A3.
02 folhas de cartolina guache (cores diferentes).
03 peças de papel crepom parafinado (cores diferentes).
01 folha de cartolina laminada.
02 blocos de Offpinho Color.
01m de TNT – amarelo.
01 folha de lixa.
02 folhas de emborrachado na cor amarela (180x90cm).
01 caixa de cola colorida.
03 tubos de cola branca (90g).
01 tubo de cola para isopor (90g).
01 tubo de cola de silicone líquida (100ml).
02 tubos de tinta relevo Dimensional Glitter (cores diferentes).
02 potes de tinta guache – 250ml (cores diferentes).
02 potes de tinta acrílica brilhante – 37ml (cores diferentes).
01 rolinho de espuma para pintura.
01 pincel nº 16 ou nº 18.
01 pincel de barbear.
01 novelo de lã.
01 pacote de palito de picolé (ponta arredondada).
03 caixas de massa de modelar.
01 bastão de cola quente.
01 pacote de massa para biscuit.
01 pote de tinta nankin.
01 esponja.

Material de Uso Pessoal






01 copo ou garrafinha para água.
01 lancheira.
01 pente.
01 sabonete líquido.
01 toalha de banho.

Material de sala (Pessoal)
 03 livros paradidáticos adequados à idade
(escolher um da relação em anexo e os outros
dois deverão ser adquiridos na Feira Literária).
 01 tela para pintura (tam. 20x30cm).
 01 avental de plástico.
 01 balde de praia.
 01 brinquedo pedagógico (02/ 03 anos). Ex.:
Brinquedo de encaixe/ empilhar (peças grandes).
 01 caixa de meu 1º giz de cera, com 12 unidades.
 04 cadernos de atividades. (Obs. Os cadernos
serão vendidos 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. O material deve ser entregue de 25 a 28/01/16. Após esse prazo só será recebido no dia 13/02/16
(sábado), das 8h às 12h na livraria.

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2016
INFANTIL II
Papelaria


























01 folha de papel 40 kg grande.
04 folhas de cartolina dupla face – cores diferentes.
01 folha de papel celofane.
03 folhas de papel madeira.
03 peças de papel crepom parafinado (cores diferentes).
02 blocos de Offpinho Color.
01 m de TNT – branco.
04 folhas de papel 40kg A3.
02 folhas de emborrachado (cor branca) – tamanho
grande (180x90cm).
02 folhas de lixa (fina e grossa).
02 tubos de cola branca 90g.
01 tubo de cola para isopor (grande).
01 tubo de cola universal.
01 caixa de cola colorida.
02 tubos de cola Dimensional Gliter.
02 potes de tinta guache – cores diferentes (250ml).
02 potes de tinta acrílica brilhante 37ml (cores diferentes).
01 rolo de espuma p/ pintura.
01 pincel chato nº 16 ou nº 18.
03 caixas de massa de modelar c/ 12 unid.
03 caixas de gizão de cera, com 12 unidades.
01 novelo de lã.
02 pacotes de palito de picolé coloridos
(ponta arredondada).
01 caneta p/ tecido.
01 pacote de massa de biscuit.

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

Material de sala (Pessoal)
 03 livros paradidáticos adequados à idade
(escolher um da relação em anexo e os outros
dois deverão ser adquiridos na Feira Literária).
 01 pasta plástica azul (fina).
 01 tela para pintura (tam. 20x30cm).
 01 camisa de malha branca, comprida (para
servir de avental).
 01 balde de praia.
 01 brinquedo pedagógico (03 anos).
 01 caixa de canetinha jumbo ponta grossa, com
12 cores.
 01 caixa de lápis de cor jumbo (12 cores).
 02 cadernos de atividades. (Obs. Os cadernos
serão vendidos na livraria do colégio).
 04 pastas padronizadas. (Obs. Os pastas
serão vendidas 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. O material deve ser entregue de 25 a 28/01/16. Após esse prazo só será recebido no dia 13/02/16
(sábado), das 8h às 12h na livraria.

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2016
INFANTIL III
Livro didático

UNO Internacional Educação Infantil - Volume 1 (Editora Santillana)
01 caderno de atividades. (Obs.: O caderno será vendido na livraria do colégio).
03 livros paradidáticos adequados à idade (escolher um da relação em anexo e os outros
dois deverão ser adquiridos na Feira Literária).

Papelaria


























01 folha de papel 40 kg grande.
02 peças de papel crepom parafinado (cores diferentes).
01 folha de papel celofane.
04 folhas de cartolina dupla face (cores diferentes).
03 folhas de cartolina guache (cores diferentes).
03 folhas de papel 40kg A3.
02 blocos de Offipinho Color.
01m TNT – preto ou marrom.
02 folhas de emborrachado na cor laranja (180x90cm).
01 folha de lixa (grossa).
03 tubos de cola branca (90g).
01 tubo de cola para isopor (grande).
01 tubo de cola de silicone líquida (100ml).
02 potes de tinta guache lavável 250ml (cores diferentes).
02 potes de tinta acrílica brilhante 37ml (cores diferentes).
01 tubo de tinta relevo dimensional.
01 rolo de espuma p/ pintura.
01 pincel chato (nº 16 ou nº 18).
02 caixas de giz de cera (grosso) com 12 cores.
03 caixas de massa de modelar com 12 cores.
01 saquinho de lantejoula grande.
01 pacote de palito de picolé colorido (ponta arredondada).
01 pacote de palito de churrasco.
01 pacote de massa para biscuit.
01 bastão de cola quente grosso.

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

Material de sala (Pessoal)
 03 livros paradidáticos adequados à idade
(escolher um da relação em anexo e os
outros dois deverão ser adquiridos na Feira
Literária).
 04 pastas padronizadas. (Obs. As pastas
serão vendidas na livraria do colégio).
 01 caderno de atividades. (Obs. O caderno
será vendido na livraria do colégio).
 01 pasta plástica na cor verde.
 08 lápis grafite.
 01 camisa de malha branca, comprida (para
servir de avental).
 02 apontadores.
 05 borrachas (quadradas).
 01 caixa de lápis pilot color 850 com 12
cores.
 02 caixas de lápis de cor de madeira.
 01 tesoura sem ponta com o nome do aluno
gravado.
 01 tela para pintura – tamanho 20x30cm.
 01 brinquedo pedagógico (04 anos). Ex.:
dominó de imagens, jogo da memória,
brinquedo de encaixe, empilhar.

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. O material deve ser entregue de 25 a 28/01/16. Após esse prazo só será recebido no dia 13/02/16
(sábado), das 8h às 12h na livraria.

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2016
INFANTIL IV
Livro didático

UNO Internacional Educação Infantil - Volume 2 (Editora Santillana)
01 caderno de atividades. (Obs.: O caderno será vendido na livraria do colégio).
03 livros paradidáticos adequados à idade (escolher um da relação em anexo e os outros
dois deverão ser adquiridos na Feira Literária).

Papelaria



























01 folha de papel 40 kg grande.
03 folhas de cartolina dupla-face.
02 folhas de cartolina laminada (cores diferentes).
02 peças de papel crepom parafinado (cores diferentes).
01 folha de papel contacto transparente.
03 folhas de papel celofane (cores diferentes).
03 folhas de papel 40kg A3.
01 m de papel nacarado.
02 blocos de Offpinho Color.
01m de TNT verde.
02 folhas de emborrachado verde (180x90cm).
01 folha de lixa (grossa).
03 caixas de massa de modelar (12 unidades).
02 potes de tinta guache lavável 250ml (cores diferentes).
02 potes de tinta acrílica brilhante 37ml (cores diferentes).
01 tubo de tinta relevo dimensional.
03 tubos de cola branca (90g).
01 tubo de cola para isopor (90g).
01 tubo de cola de silicone líquida (100ml).
01 pacote de palito de picolé colorido (ponta arredondada).
01 pacote de palito de churrasco.
01 saquinho de lantejoula grande.
02 caixas de giz de cera.
01 pacote de massa de biscuit.
01 bastão de cola quente grosso.
02 pincéis (nº 8 e nº 14).

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

Material de sala (Pessoal)
 01 ábaco.
 01 brinquedo pedagógico (05 anos). Ex.: bingo
de figuras, jogo da memória, dominó de
imagens, brinquedo de encaixe/ empilhar.
 01 estojo com zíper grande (para ficar na
escola).
 01 pasta plástica amarela.
 02 gibis.
 04 apontadores.
 10 lápis grafite.
 01 camisa de malha branca, comprida (para
servir de avental).
 08 borrachas (quadradas).
 01 tesoura sem ponta com o nome do aluno
gravado.
 01 tela para pintura – tamanho 20x30cm.
 01 caixa de lápis pilot color 850 com 12 cores.
 01 caixa de lápis colorido de madeira (tamanho
grande).
 04 pastas padronizadas. (Obs. As pastas serão
vendidas 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. O material deve ser entregue de 25 a 28/01/16. Após esse prazo só será recebido no dia 13/02/16
(sábado), das 8h às 12h na livraria.

