LISTA DE MATERIAIS 2017
1º ANO
01 caderno pedagógico quadriculado 1cm X 1cm capa dura (grande) com 96 folhas

02 caderno pedagógico de Linguagem 96 folhas capa dura (grande)
01 pasta polionda 40mm com alça amarela
01 caixa de lápis de cor (colocar nome em cada lápis)
01 jogo de canetas hidrográficas 12 cores (com a ponta resistente)
03 potes de massa de modelar (150g cada)
02 potes de tinta guache de 250 ml (cores variadas)

01 caixa de cola glitter 06 cores
01 tesoura sem ponta
01 cola líquida
06 colas bastão
01 estojo com duas repartições contendo: 01 borracha branca, 01 apontador com deposito, 02
lápis nº02
02 bloco de papel desenho 140g (Canson)
01 avental para atividades com pintura
01 pincel n°14
01 calculadora simples
01 régua de 30cm
01 pacote de algodão
01 pacote de palitos de sorvete
10 saquinhos plásticos com 4 furos
05 trilhos de plásticos
01 jogo pedagógico próprio para a idade
01 livro de leitura próprio para a idade
02 revistas para recortes
500 folhas sulfites brancas
Obs.: Encapar os cadernos com plástico AMARELO e etiquetar os materiais de uso individual com
nome e série.

Materiais de higiene
02 toalhas de mão bordadas com o nome (01 para higiene e 01 para tinta)
01 caneca plástica
03 sabonetes líquidos infantis
02 cremes dentais infantis
01 escova de dente infantil (realizar a troca da escova a cada 3 meses)
03 caixas de lenços de papel
01 necessaire para guardar a escova, caneca e toalha
01 shampoo e 01 condicionador (para as aulas de Natação)
Atenção:
Com o intuito de facilitar a compra dos materiais escolares e procurar um melhor orçamento, não incluímos
na lista de materiais os de uso coletivo, para estes será cobrada uma taxa no valor de R$ 70,00.
Deverá ser adquirida no colégio até o início das aulas 01 agenda escolar personalizada e as apostilas
Anglo e Extra.
Em livrarias:
Livro de Inglês (ISBN 978-0-19-400121-2)

Shine On 1 / Student book e extra practice
Editora Oxford - Autores Susan Banman Sileci e Patrick Jackson
Livro de Caligrafia (ISBN 9788534232845)

Eu Gosto Mais - Caligrafia Vol. 1 / Editora Ibep, Autores Yara Najman e Vera Calabria
Livro de leitura para o 4º bimestre

Loló Barnabé – Editora Moderna, Autor Eva Furnari

