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08 lápis pretos Nº 02;
01 régua 30 cm de acrílico;
01 caixa de lápis de cor com 12 cores (grande);
02 borrachas brancas macias;
01 tesoura sem ponta;
01 apontador com coletor;
02 gibis (novos);
01 estojo escolar com 3 divisórias;
01 agenda (20 x 15 cm - 01 folha por dia);
02 canetas marca texto na cor amarela;
01 caderno brochurão de capa dura 96 folhas;
01 pacote de papel colorido criativo;
01 conjunto de canetas hidrocor com 12 cores;
02 tubos grandes de cola bastão 40 gramas.
01 pasta de plástico fina com elástico (qualquer cor).
01 bloco de folha pautada para fichário (A4).
01 Dado pequeno.
01 Tangran de EVA pequeno.

Material Coletivo
✓ 01 bloco criativo dupla face (A4);
✓ 01 Placa de EVA (amarela);
✓ 100 Folhas de sulfite branca A4;

Livros Paradidáticos
1º Semestre
Felpo Filva
Autora: Eva Furnari
Editora: Moderna
Tainá Uma aventura em Tupituguês
Autora: Cláudia Levay
Editora: Companhia das Letrinhas

2º Semestre
Marcelo Marmelo Martelo
Autora: Ruth Rocha
Editora: Salamandra
Grandes invenções
Autor: Jozua Douglas
Editora: Brinque Book

Material de Educação Musical
01 Flauta Yamaha Soprano (Barroca)
01 Pasta Catálogo Preta com 10 sacos plásticos.

Material de Arte
✓ 01 caderno de desenho espiral grande com 96 folhas
sem margem;
✓ 01 bloco de desenho A4 140 g/m2;
✓ 100 folhas de sulfite A4 (azul);
✓ 01 pincel chato Nº 08 (para pintura);
✓ 01 caixa de giz de cera grosso (12 cores);
✓ 01 pote de 250 ml de guache azul;
✓ 01 pote de 250 ml de guache verde;

Minidicionário Aurélio
Língua Portuguesa – Nova Ortografia.
Autor: Aurélio Buarque de Holanda Ferreira.
Editora: Positivo

Caligrafia e Ortografia
Linhas Mágicas – Volume 3
Autoras: Maria José Labriola
Olivia Maria Labriola.
Editora: Saraiva

Observações:
1. Todos os materiais devem estar identificados com o
nome do aluno (inclusive lápis, borrachas e apontador).
Escrever com caneta de retroprojetor. Não nos
responsabilizamos pelo material entregue sem
identificação;
2. A aquisição da Agenda de recados é obrigatória
para a comunicação diária entre o Colégio e família;
3. Todo o material deverá ser entregue para a
professora nos dias 23 e 24/01/2019, no horário das
13:00 às 17:00 horas na biblioteca.
4. Início das aulas: 28/01/2019 – 2ª Feira;
5. Reunião de Pais – 26/01/2019 às 8:30 horas.

Os materiais do ano letivo anterior
(2018), em bom estado de conservação,
poderão ser reutilizados em 2019.

