
 
 

 

MATERIAIS INDIVIDUAIS

 
02 cadernos brochurão 96 folhas (capa dura) vermelho 
(Português); azul (Matemática)  
01 pasta de elástico simples  
01 estojo com material básico (lápis preto, lápis de cor, 
borracha, cola bastão grande, apontador, tesoura com o 
nome gravado, caneta marca texto e régua de 20cm)  
12 canetas gel coloridas  
*03 pastas (do tipo clear book BD-20-01) na cor amarela 
(Arte), 01 azul (Projeto Paradidático) e 01 vermelha (Música)  
*01 pasta (do tipo clear book BD-50)  
*02 colas bastão grande  
*01 flauta soprano (doce) de boa qualidade  
*02 blocos de papel canson A4 creme  

*20 cartelas com adesivos infantis (não pode ser de futebol 
ou desenhos muito pequenos)  
*01 lixa grossa nº100  
*01 cartela com 10 etiquetas brancas  
*04 envelopes brancos tamanho 12x16  
*10 unidades de palitos de sorvete coloridos 

*Para os meninos: 1,5 de tecido xadrez 
*Para as meninas: 1,5 de tecido de chita florido 

 

OBS: Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança. Somente os materiais com (*) deverão ser 
entregues para a professora no dia da entrega dos materiais. 

PAPÉIS 

*02 placas de E.V.A liso (amarelo e cinza) 
*02 placas de E.V.A felpudo (cor a escolher) 
*10 sacos plásticos grossos com furos 
*01 kit dobradura com 60 folhas sendo: 
       20 (10x10 mm) 
       20 (15x15 mm) 

       20 (20x20 mm) 
*02 folhas de color set (vermelha e verde) 
*01 pacote de creative papel fluorescente 
*04 pacotes de sulfite colorida (amarelo, verde, rosa e azul) 
*01 pacote (50 unidades) sulfite 40 

OBS: Os papéis não devem ser amassados, enrolados ou dobrados. 

LIVROS DIDÁTICOS 

 
Rede Salesiana de Escolas – EDEBÊ - composto por: Arte, Ciências Humanas e da Natureza, Língua Portuguesa, Matemática, 
Ensino Religioso. 
O Kit Material Edebê deverá ser adquirido diretamente pelos pais via on-line, pelo endereço: WWW.loja.edebe.com, a partir 
de 3/12/18. (O ALUNO RECEBERÁ O KIT NO COLÉGIO – mediante apresentação do recibo de compra)  
 

 
     *Inglês: KID’S BOX STARTER CLASS BOOK WITH CD-ROM 

UPDATE 2nd edition 
Edição Britânica 
Autores: Caroline Nixon, Michael Tomlinson 
Editora: Cambridge University Press 
ISBN: 9781316627655                                          (verificar com atenção o n° do ISBN) 
Obs: Os livros de Inglês para os 1° e 2° anos não constam no kit – Edebê e podem ser adquirido na livraria de sua escolha. 

 
OBS: Os livros devem ser etiquetados com o nome da criança, exceto o material da EDEBÊ que será entregue no 

colégio e etiquetado posteriormente. 

LIVRO PARADIDÁTICO 

- O menino que aprendeu a ver – Ruth Rocha  

Outros projetos de leitura realizados: acervo da classe e da biblioteca do colégio. 

 

Observações:  
Uniforme: O uso do uniforme estabelecido pelo Colégio é condição obrigatória para os alunos participarem das aulas e atividades 

oficiais da escola. 

➢ A agenda será doada pelo colégio. 

➢ Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança. 

➢ 25/01/2019 (6a feira): Entrega dos materiais na classe das 13h às 15h. 

➢ 28/01/2019 (2ª feira): Início das aulas para todos os alunos às 13h. 

➢ 02/02/2019 (sábado): 1ª reunião de Pais; EF1 às 8h e EI às 9h na sala de aula. 
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