
 

 
MATERIAIS INDIVIDUAIS

 
01 caderno de capa dura grande (48 folhas) 
03 cadernos universitários com 96 folhas (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e da Natureza)  
*01 pasta (do tipo clear book) (BD 30) transparente (Pode ser 
a do ano anterior) 
*01 pasta (do tipo clear book) (BD 10) (Pode ser a do ano 
anterior) 
*10 envelopes coloridos  
*20 etiquetas 6182 (Branca 33,9 mm x 101,6 mm – A4)  
Material básico: Lápis grafite, apontador com depósito, 
borracha, cola em bastão de 40g, tesoura sem ponta, 
compasso simples, lápis de cor, canetas (preta, vermelha e 

azul), marca texto, 01 cola liquida, 01 calculadora simples, 01 
régua de 30 cm. 

Material Individual para Arte: Kit Arte: 01 caixa de guache 
com 12 cores, 01 pincel nº 12 , 01 pincel nº 8 e 01 caixa de 
giz de cera Courton (15 unidades), 01 jogo de canetinha 
hidrocor fina.. 

*Menino: 1 cabo de vassoura 
*Menina: 10 metros de fita de cetim (cor vermelha -38mm de 
largura) 
01 pedra seixo com mais ou menos 10 cm de diâmetro 

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 

01 pacotes de tili paper 
02 placas E.V.A liso – (bege e verde) 
01 placa de E.V.A gliter – verde (menina) e amarelo (menino) 
02 collor set (cor a escolher) 

01 folha de cartolina (branca) 
02 folhas papel cartão (cor a escolher) 
02 pacotes de papel canson branco 
100 folhas de sulfite branca A4 

 
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 e Inglês. 
O Kit Material Edebê deverá ser adquirido diretamente pelos pais via on-line, pelo endereço: www.loja.edebe.com.br, a partir 
de 3/12/18. 
(O ALUNO RECEBERÁ O KIT NO COLÉGIO – mediante apresentação do recibo de compra) 

 
*01 MINIDICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA  
Edição revisada conforme acordo ortográfico

OBS: Os livros devem ser etiquetados com o nome da criança, exceto o material da EDEBÊ que será entregue no colégio e 
etiquetado posteriormente. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
LIVROS PARADIDÁTICOS 
Título: Magia das árvores                                                                     
Autor: Máqui     
Editora: FTD  

Título: Os problemas da família Gorgonzola 
Autora: Eva Furnari 
Editora: Moderna                          

Título: A quase história dos “Os três porquinhos”    
Autor: Marcos Cezar de Freitas       
Editora: Cortez     

01 gibi novo ou antigo (em bom estado de conservação) para 
projeto de leitura.                                                                                                                                                                                            

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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