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Caderno de desenho de capa dura com 48 folhas.
Cadernos universitários capa dura com 96 folhas.
Caderno de brochura grande – 48 folhas (capa dura).
Tubo grande de cola líquida branca (Tenaz)- repor quando necessário.
Tubos grandes de cola bastão (Pritt) – repor quando necessário.
Jogo de canetinhas hidrocor com 12 cores. Colocar nome em cada canetinha.
Caneta hidrográfica preta ponta fina para mapas. Colocar nome.
Caneta esferográfica nas cores azul e preta. Colocar nome.
Caneta marca texto amarela. Colocar nome.
Caixa de lápis de cor. Colocar nome em cada lápis.
Lápis pretos nº 2 – repor quando necessário. Colocar nome.
Borracha branca e macia - repor quando necessário.
Régua transparente com 30 cm.
Apontador com depósito.
Tesoura sem ponta com nome gravado (Mundial ou Tramontina).
Estojo com nome.
Calculadora simples.
Régua geométrica.
Caixa de giz de cera .
Tela Novaprint (papelão).
Pote de massa de modelar Soft (abelhinhas Acrilex) 500g.
Pincel chato nº 16.
Caixa de tinta guache 6 cores.
Tubo de cola glitter.
Avental ou Camiseta usada para pintura.

Para uso coletivo:
500 folhas de papel sulfite A-4 branca; 100 folhas de papel sulfite bege ou reciclado A4; 10 folhas de papel quadriculado;
30 folhas de papel almaço; 10 folhas de papel vegetal; 02 blocos de papel canson A4; 10 folhas de cartolinas brancas; 10
folhas de EVA amarela; 1 rolo de dupla face; 1 rolo de durex.
ATENÇÃO
Sugerimos que os cadernos e livros sejam encapados com plástico transparente para melhor conservação e fácil
identificação. Os materiais deverão vir etiquetados com nome e ano (série), os que forem de uso diário, deverão
permanecer na mochila do aluno.
O material didático desta folha deverá ser adquirido antes do início das aulas, alguns itens no colégio e outros em
livrarias. O material de uso coletivo deverá ser entregue ao colégio no período de 16/01 a 30/01/2017, após esta data será
cobrado o valor de R$ 70,00.
No Colégio Rama: 1 agenda escolar personalizada, apostilas Anglo e apostilas extras.
Material Cemasp – Dinâmica Musical
Em livrarias:

Livro de inglês: (ISBN 9780194001434)
Shine On ! 4 with Online Practice / Student Book e Extra Practice
Editora Oxford - Autora: Helen Casey.

Reunião de Apresentação do
Corpo Docente 23/01/2017
Início das aulas 26/01/2017

Dicionário da Língua Portuguesa e de Inglês
Sugestão: Michaelis Dicionário Escolar / Editora Melhoramentos
Atlas Geográfico Escolar
Livros paradidáticos: A relação de livros será envida no início do ano letivo
1° Bimestre: Tornando a Escola Legal. Coleção Terapia Infantil. Autor: Michaelene Mundy. Editora Paulus.

2° Bimestre: O Sumiço da Lua. Autor: Manuel Filho. Editora do Brasil.
3º Bimestre: Flor de Maio. Autora: Maria Cristina Furtado. Editora do Brasil.
4º Bimestre: O Sonho de Prequeté. Autor: Orígenes Lessa. Editora Global.

