
Dia: 03/02/2020 (segunda-feira) 
Turmas da Manhã: Das 8h às 10h  
Turmas da Tarde: Das 14h às 16h  
      Local: Salas de aula. Trazer todo material coletivo para ser entregue ao professor 
      A professora vai conferi-lo integralmente. Os estudantes não terão aula no dia da entrega dos materiais.

ATENÇÃO!  Entrega do material coletivo:

Material de Uso Coletivo
(Não é necessário etiquetar o material)

Material de Uso Pessoal
Todo o material deve estar etiquetado com o nome do estudante (caixa alta).
As orientações de entrega serão informadas na reunião do dia 03/02/2020.

ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO

02 Caixas de lenço descartável - c/50 lenços duplos
01 Caneta marcador permanente - ponta dupla preta
01 Canetinha hidrográfica Jumbo - 12 cores 
01 Cartela de adesivos - animais diversos ou fadas
01 Cola instantânea Superciano (linha artesanato)
01 Fita Crepe Scoth - 3 M - largura 24mm x 50m - Ref: 3777
01 Folha de EVA glitter - cor vermelha
01 Folha de EVA liso - laranja ou preto
01 Folha de papel celofane Transparente
01 Litro de cola branca
01 Novelo de lã para tapeçaria Paratapet cor livre - 100g

01 Pacote de Filipinho criativo cards
Formato - 297mm x 420mm - 120g/m2

01 Pacote de Filipinho decorado - A4 - 32 folhas - 180g/m2
01 Pacote de papel sulfite na cor amarela

01 Pote de tinta fosca de artesanato - 250 ml
Na cor violeta, marfim ou laranja

02 Pote massinha de modelar Super Soft 500g - nas cores amarelo e azul
01 Resma de papel sulfite A4
01 Rolo de fita cetim - 23 mm - cor livre

01* Apontador com depósito duplo 
01 Avental para as aulas com tinta - pode ser o mesmo do Infantil 5
01* Borracha branca macia 

01* Caderno quadriculado - Grande (1 x 1 cm) - 40 folhas
Tilibra - Academie Kids - papel 70g/m2 (Matemática)

02* Cadernos de linguagem - grande 40 folhas - Tilibra -  Academie Kids - 
papel 70g/m2  (Linguagem e Natureza e Sociedade)

01* Caixa de lápis de cor triangular - jumbo 
01 Caixa de Material Dourado em madeira - 111 peças
01* Cola branca tubo - 110 gramas
01 Estojo com zíper (sugestão com divisória)
01 Grande almanaque Turma da Mônica
02* Lápis de escrever triangular - nº 2  
01 Malote cristal com zíper - 214mm x 127mm - com o nome do aluno
01 Pasta catálogo - 100 folhas - capa dura
01 Pasta ou mochila para carregar o material diário

02 Pastas plástica transparente cristal fina com aba de elástico
Tamanho ofício nas cores azul e vermelho

02 Placas de alfabeto em EVA - jogo letra bastão - EVAMAX
01 Régua 30 cm
01 Revista em quadrinho - NÃO ENVIAR Turma da Mônica Jovem

01 Revista infantil para leitura
Sugestão: Recreio/ Ciência hoje para crianças

01 Talagarça grossa para bordado - 30cmx30cm - cor branca
01 Tela de 30cm x 30 cm

01 Tesoura sem ponta - pequena com o nome do aluno gravado
No caso de criança canhota, comprar tesoura específica.

Ciências - Ligamundo - 1º Ano - Editora Saraiva
Empreendedorismo e projeto de vida - Livro 1 - Léo Fraiman - OPEE
Espanhol - Colores Livro 1 - Editora FTD
Inglês - Brick by Brick - 1º ano  - Editora Standfor 
Matemática - Ligamundo - 1º ano - Editora Saraiva
Português - Ligamundo - 1º ano - Editora Saraiva
Literatura Infantil:

1º Semestre: Nino, o dinossauro amigão - Editora Cassol
2º Semestre: Assim como você - Editora Saber e ler

livros didátiCos

* Materiais de uso diário sujeitos a reposição.
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SENHORES PAIS, solicitamos atenção Às seguintes orientações:

• Os materiais de uso coletivo solicitados serão utilizados pelos estudantes nas diferentes 
técnicas artísticas e pedagógicas.

• A agenda escolar será entregue na primeira semana de aula, sem custo para o estudante. 
Seu uso é diário e obrigatório. No caso de perda, o estudante deverá comprar outra agenda 
na secretaria do Colégio.

• Todos os materiais de uso pessoal deverão vir marcados com o nome do estudante (para o 
1º ano utilizar caixa alta), inclusive os uniformes, em especial os casacos. Marcar o nome da 
criança em cada unidade da caixa de lápis de cor, lápis avulsos, borrachas e apontador, para 
dificultar a perda. Nos cadernos e livros, marcar o nome na capa externa e interna.

• Os materiais marcados com * são materiais de uso diário sujeito à reposição. Cabe a família 
orientar o(a) estudante e repor, sempre que necessário. É fundamental que o estojo esteja 
completo durante todo o ano letivo.

• Para a lição de casa é necessário que esteja disponível em casa, os seguintes materiais: lápis 
preto, borracha, apontador, lápis de cor, tesoura, cola e dicionário.

• O material é de responsabilidade do estudante e deve ser reposto sempre que necessário.

Dia: 03/02/2020 (segunda-feira) 
Turmas da Manhã: Das 8h às 10h  
Turmas da Tarde: Das 14h às 16h  
      Local: Salas de aula. Trazer todo material coletivo para ser entregue ao professor 
      A professora vai conferi-lo integralmente. Os estudantes não terão aula no dia da entrega dos materiais.

CONHEÇA NOSSOS 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO

UNIFORMES
Educação infantil e 
ensino fundamental

• Calça, bermuda ou saia-calça do colégio da 
cor azul royal;

• Camiseta com emblema do colégio;
• Moletom, casaco ou jaqueta do colégio da cor 

azul royal;
• Tênis.
O uso do uniforme é obrigatório. Para segurança 
dos educandos, não será permitido o uso de san-
dálias, botas, chinelos ou sapatilhas. Marcar os 
uniformes com caneta de tecido. O Uniforme po-
derá ser adquirido na loja Estatex (Av. Brasil, 1571, 
Centro - Fone: 3025-4999).

Os materiais poderão 
ser adquiridos na papelaria

 www.encopelpapelaria.com.br 
Centro: (45) 3521-5400

República Argentina: (45) 3522-2202
JK: (45) 3521-5414


