LISTA DE MATERIAL
Ensino Fundamental I – 1º ano / 2020 (Letramento)
Material Didático
Programa Múltiplo de Educação/Ensino Integrado – 1º ano.
OBS: Material Didático adquirido na instituição.

a) Para uso pessoal do aluno,
devidamente etiquetado
(materiais que permanecem na
mochila)

b) Trazer na primeira semana de
aula:

Material Escolar
 05 cadernos grandes 96 folhas (capa dura
espiral)
 01 caixa de hidrocor (12 cores)
 01 caixa de lápis de cor (12 cores)
 01 caixa de giz de cera grande
 01 tesoura sem ponta
 01 régua 30 cm
 Lápis, borracha, apontador
 01 caderno de Desenho Grande (aula de artes)
 01 cola de 90g
 01 caderno brochura pequeno capa dura de 96
folhas (para agenda).


Os cadernos grandes, já solicitados acima, lápis
de cor, hidrocor, lápis, borracha, cola de 500g,
100 folhas de papel A4 branco, um pacote de
colorset e tesoura sem ponta (devidamente
etiquetados).

Observações




Cadernos e livros devem ser encapados com contact transparente e etiquetados.
Os materiais de uso pessoal permanecem com o aluno. Os demais devem ser entregues à
professora na primeira semana de aula.
Outros materiais de papelaria que forem necessários durante o ano letivo serão pedidos no
decorrer do mesmo com antecedência.

Informações Complementares (Uso do Uniforme):
- Blusa padrão do colégio + calças jeans sem rasgos ou muitos detalhes;
- Calça ou bermudão jeans azul marinho (sem rasgos), calça bailarina (legging azul ou preta) ou com
o logotipo do Colégio;
- Tênis a critério das famílias (Será possível o uso de sapatilhas fechadas para as meninas). Não será
permitido uso de chinelos;
- Não serão permitidos uso de minissaias, shorts curtos, calça jeans com rasgos para as aulas
normais ou para as aulas de Educação Física;
- Para as aulas de educação física: camiseta padrão da escola, bermuda azul, assim como legging
azul ou preta lisa para as meninas;
 Será obrigatório o uso do uniforme, a partir da data que iremos fornecer na primeira
semana de aula;
 Teremos uniformes para 2020 que serão comercializados na própria instituição em nossa
loja.
 Início do ano Letivo- 03 de Fevereiro de 2020;
:
Direção Pedagógica
Professora Jeishar Sarlo

