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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR  2018 
SEMI-INTEGRAL  (Trazer no dia 02/02/2018) 

 

Fundamental 1 (1º a 5º ano) 
 

01 caderno de português brochura 48 fls – tamanho: 
190mmx248mm (capa dura)* 
01 caderno quadriculado pedagógico 1 cm 48 fls – tam. 
187mmx245mm (capa dura)* 
01 livro de literatura adequado para faixa etária* 
01 cx de giz de cera curtom 12 cores* 
01 tubo de cola 90grs * 
01 pincel nº 12 (cerdas chatas)* 
01 Lápis grafite * 
01 tesoura sem ponta * 
01 estojo com zíper* 
01 cx de lápis de cor c/12 cores* 
01 borracha macia* 
01 apontador com depósito * 
01 pote de massinha 500g 
01 Brinquedo*  
01 avental para as aulas de culinária* 
Tecidos (retalhos) 
Sucatas: revistas, jornais e gibis velhos, lã, botões... 
01 garrafinha para água ( tipo “squeeze”)* 
 

Somente colocar nome no material assinalado (*) 

 

 

Educação Infantil (Nível 4 e 5 ) 
 

01 cx de giz de cera curtom 12 cores* 
01 tubo de cola 90grs * 
01 pincel nº 14 (cerdas chatas)* 
01 Lápis grafite triangular (jumbo) * 
01 tesoura sem ponta * 
01 estojo com zíper* 
01 cx de lápis de cor c/12 cores triangular jumbo* 
01 borracha macia* 
01 apontador com depósito * 
01 caderno de desenho grande com margem* 
01 livro de literatura adequado para faixa etária* 
01 pote de massinha 500g 
01 Brinquedo*  
01 avental para as aulas de culinária*  
Tecidos (retalhos) 
Sucatas: revistas, jornais e gibis velhos, lã, botões... 
01 garrafinha para água ( tipo “squeeze”)* 
 

 
Somente colocar nome no material assinalado (*) 

 
 

 
 

OBSERVAÇÕES: 
• Reaproveitar os materiais utilizados no ano anterior e que estejam em bom estado e qualidade; 

• Prezar pela simplicidade dos materiais; 

• Durante o ano poderão ser solicitados materiais para reposição conforme a necessidade; 
 
 
 

AVISOS IMPORTANTES 
 
DIA 02/02/2018 – Recepção dos pais para a entrega de materiais e primeiro contato com a 
professora regente. Trazer somente o material que ficará no colégio. 
 

• 08h00 - Para os alunos matriculados no período da manhã. 

• 13h30 - Para os alunos matriculados no período da tarde. 
 

DIA 05/02/2018 – Início das aulas  
 

• Período da manhã – 07h45 às 11h55 

• Período da tarde – 13h10 às 17h30 
 

 
 
 
 
 

 


