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Para sua maior comodidade, a partir de janeiro de 2017, venderemos 
os livros didáticos no Colégio.NOVIDADE

MATERIAL INDIVIDUAL

FOLHAS

• 01 Jogo de canetas hidrocor fina com 12 unidades.
• 02 Jogos de massinha de modelar com 12 unidades.
• 01 Jogo pedagógico (exceto quebra-cabeça).  
• 02 Revistas em quadrinhos (Turma da Mônica).
• 02 Colas  (90grs).
• 01 Rolo de fita adesiva larga.
• 02 Pacotes de papel toalha (4 unidades).
• 01 Eggshakers (musicalização loja de instrumentos).
• 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 (vermelho).
• 01 Tesoura sem ponta de boa qualidade com o nome gravado.
• 02 Cadernos Alibombom capa vermelha.
• 02 Cadernos brochurão capa dura com pauta.
• 03 Passatempos PICOLÉ ( bancas de revistas).
• 02 Copos de plástico (branco e verde).
• 01 Prato de plástico (branco).
• 01 Pacote de saquinhos surpresa, TNT vermelho - 10 unidades.
• 01 Pacote de balão.
• 100 Palitos de picolé.

• 01 Pacote de folha A4 branca (100 unidades).
• 01 Pacote de folha A4 colorido verde, rosa ou salmon (100 unidades).
• 01 Pacote de papel vergê branco
• 04 Metros de contact (transparente).
• 05 Folhas de papel 40 quilos.
• 06 Folhas de papel craft.

OBSERVAÇÕES
• O material individual deve ser etiquetado com o nome da criança.
• Favor enviar a lista completa no dia 02 de fevereiro.
• A escola presenteia os alunos com agenda  personalizada.
• Não é permitido mochilete no 1º ano, e sim, mochila.

ATENÇÃO PARA OS HORÁRIOS ESPECIAIS

• Dia 01/02/2017 - Reunião de Pais - 18h (Auditório)
• Para melhor adaptação, dos dias 02 à 08 de fevereiro, faremos horário 

especial, de 13 às 16 horas.

MATERIAL DIDÁTICO

• Espanhol - NUEVO RECREO vol1 - Ed. Santillana (livro reformulado).
Inglês - Shine on 1 - Student’s Book, Ed. Oxford.

• Kit Educacional  “Mente Inovadora” (adquirir no colégio).
• Ensino religioso: Redescobrindo o universo religioso, Ed. Vozes.
• Material Didático Anglo - Português, Matemática, História, Geografia, 

Ciências 
• 02 livros literários (entrega dos títulos na reunião de pais).
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