Lista de Materiais - 2018/ 1º Ano do Ensino Fundamental
Material que deve ficar com o aluno

01 fita adesiva larga transparente
01 fita dupla face
04 envelopes branco A-4
50 palitos de sorvete colorido
01 revistinha em quadrinho

03 cadernos espiral – 100 folhas (grande)
01 caixa de lápis de cor (24 cores)
01 apontador com depósito
05 lápis (preto nº 2)
01 conjunto de canetas hidrocor
01 estojo com zíper
03 borrachas macias
01 caixa de giz de cera
02 tubos de cola bastão (grande)

Livros:
Apostila Positivo (adquirida na escola)

Material que deve ficar na escola
200 folhas de papel sulfite escolar
01 pasta fina com elástico (amarela)
20 sacos plásticos com 4 furos
02 colas brancas (líquida – grande)
02 placas de E.V.A
01 pacote de papel canson A4 (branco)
01 tesoura sem ponta
01 fitilho (qualquer cor)
01 pacote de olhos móveis (qualquer tamanho)
01 caixinha de massinha
01 placa de E.V.A fantasia
01 placa de E.V.A com glitter
01 caderno de desenho (grande com margem)

Literatura Infantil:
Os livros paradidáticos referentes aos 3
trimestres serão vendidos no próprio Colégio no
mês de janeiro de 2018.

Observações:

Os materiais devem ser entregues etiquetados com o nome da criança.

O Colégio enviará o comunicado da data para a entrega do material que ficará no armário.

Lista de Material - 2018/ 2º Ano do Ensino Fundamental
Material que deve ficar com o aluno:
01 caixa de lápis de cor (24 cores)
01 apontador com depósito
02 lápis (preto nº 2)
01 tesoura sem ponta com nome gravado
01 conjunto de canetas hidrocor
01 régua de 30 cm
01 estojo com zíper
02 borrachas macias
01 caixa de giz de cera
02 colas bastão

01 rolo de fitilho (vermelho)

01 pacote de olhos móveis (qualquer tamanho)
01 rolo de elástico (fino)
01 folha de crepom (qualquer cor)
01 caixa de lenço de papel

Livros:
Apostila Positivo (adquirida na escola).

Material que deve ficar na escola:
03 cadernos grandes de 100 folhas (brochura capa
dura)
01 caderno de caligrafia (pequeno)
01 placa de E.V.A (branca)
01 placa de E.V.A (preta)
03 placas de E.V.A – 01 fantasia/01 glítter/01 felpudo
qualquer cor
10 sacos plásticos (4 furos)
02 colas brancas (líquida – grande)
02 colas bastão
01 durex largo
01 folha de color set (amarelo)
50 palitos de sorvete colorido
01 dicionário de português (Nova Ortografia)
10 envelopes A4 (branco)
01 dado (médio)
100 folhas de sulfite
01 folha de papel cartão (verde)
01 revista em quadrinhos
01 kit de material dourado – pequeno (madeira ou E.V.A)
01 caderno de desenho (grande com margem)

Literatura Infantil:
Os livros paradidáticos referentes aos 3trimestres
serão vendidos no próprio Colégio no mês de Janeiro
2018.

Observações:

Os materiais devem ser entregues etiquetados com o nome da criança.

O Colégio enviará o comunicado da data para a entrega do material que ficará no armário.

Lista de Material -2018/ 5º Ano do Ensino Fundamental

Material que deve ficar com o aluno:

01 Pen drive (4G)
01 caderno universitário de (10 matérias)
01 caixa de lápis de cor (12 cores)
01 apontador com depósito
06 lápis grafite nº 2
02 colas brancas (01 bastão / 01 líquida-grande)
01 régua de 30 cm
01 tesoura sem ponta
01 estojo
03 canetas (preta, azul).
02 canetas marca texto
01 pasta plástica com presilha (romeu e julieta)
com 10 plásticos
01 pacote de etiquetas de identificação

Material que deve ficar na escola:
200 folhas de papel sulfite (A4)
20 sacos plásticos com 4 furos
01 placa de E.V.A fantasia (com glitter)
02 placas E.V.A (liso)
01 bloco de canson A4
01 bloco de fichário com pauta
01 bloco com folha quadriculada – 1cm x1cm
01 caderno de desenho (grande com margem)

01 bloco de canson – criativo LUMI (colorido)
01 fita adesiva larga
01 fita dupla face
01 fita crepe

Livros :
Apostila Positivo (adquirida na escola)

Literatura Infantil:
Os livros paradidáticos referentes aos 3
trimestres serão vendidos no próprio Colégio no
mês de janeiro 2018.

Observações:

Os materiais devem ser entregues etiquetados com o nome da criança.

O Colégio enviará o comunicado da data para a entrega do material que ficará no armário.

Lista de Material -2018/ 4º Ano do Ensino Fundamental

Material que deve ficar com o aluno:
01 Pen drive (4G)
01 caixa de lápis de cor (12 cores)
01 apontador com depósito
06 lápis grafite nº 2
02 colas brancas bastão (grande)
01 régua de 30cm (transparente)
01 estojo
02 canetas (azul e preta)
01 caneta marca texto
01 tesoura sem ponta
01 caderno de 10 matérias (universitário)
01 caneta permanente

02 caixas de lenço de papel
01 fita adesiva (larga)
01 fita durex (pequena)
01 fita dupla face
01 fita crepe
02 refil de cola quente (grossa)
02 refil de cola quente (fina)

Livros:
Apostila Positivo (adquirida na escola).

Material que deve ficar na escola:

200 folhas de papel sulfite (A4)
20 sacos plásticos com 4 furos
02 folhas de E.V.A (liso)
01 folha de E.V.A (glitter)
02 folhas de E.V.A (fantasia)
10 folhas de papel almaço
01 caderno de desenho (grande com margem)

Literatura Infantil:
Os livros paradidáticos referentes aos 3
trimestres serão vendidos no próprio Colégio no
mês de janeiro/2018.

Observações:

Os materiais devem ser entregues etiquetados com o nome da criança.

O Colégio enviará o comunicado da data para a entrega do material que ficará no armário.

Lista de Material -2018/3º Ano do Ensino Fundamental

Material que deve ficar com o aluno:
04 cadernos universitários (100 folhas-espiral)
02 tubos de cola branca
01 apontador com depósito
06 lápis (grafite nº 2)
01 tesoura sem ponta com nome gravado
02 colas bastão grossa
01 régua de 30 cm (transparente)
01 estojo com zíper
01 caneta marca texto
04 borrachas macias
03 canetas (vermelha, azul e preta)
01 caixa de lápis de cor (24 cores)
01 calculadora

Material que deve ficar na escola:
01 dicionário de Português (Nova Ortografia)
01 pasta plástica azul (fina e transparente)
02 caixas de lenços de papel
02 placas de E.V.A (fantasia)
01 bloco de papel canson (A4 – 180 gramas)
02 placas de E.V.A (lisa)
01 caderno de desenho (grande com margem)

02 pacotes de folha sulfite (A4 - 100 folhas)
01 folha de papel cartão (exceto preto)
20 plásticos com 4 furos (transparente)
01 bloco de papel fluorescente

Livros:
Apostila Positivo (adquirida na escola).

Literatura Infantil:
O livros paradidáticos referentes aos 3
trimestres serão vendidos no próprio Colégio no
mês de janeiro de 2018.

Observações:

Os materiais devem ser entregues etiquetados com o nome e ano da criança

O Colégio enviará o comunicado da data para a entrega do material que ficará no armário.

