LEMBRETE:

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
1º ANO - 2017
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
01 pincel chato nº 12
01 caixa de tinta guache 12 cores
01 caixa de giz de cera curton (deixar na caixinha)
08 fracos de cola de 40 g
01 pasta polionda (fina)
01 flauta doce soprano
03 cadernos brochura grande capa dura
01 estojo com zíper (com três repartições) contendo:
10 lápis pretos (podem ser colocados aos poucos)
10 borrachas pequenas (podem ser colocadas aos
poucos)
01 caixa de lápis de cor
01 apontador com depósito
01 tesoura escolar sem ponta
01 estojo de pincel atômico grosso (12 cores)
A agenda 2017 será fornecida pelo Colégio (uso
obrigatório)
MATERIAL
02 pacotes de massinha para modelar
02 potinhos de massinha para modelar (à base de
amido)
01 pacote de sulfite (100 folhas) azul, amarelo ou
verde para atividades em classe, trabalhos e
projetos
01 pacote de sulfite (100 folhas) branco para
atividades em classe, trabalhos e projetos
01 pacote color set
01 pacote A4 50 fls. Fluorescente para corte,
colagem e montagem
02 folhas de papel crepom (amarela e vermelha)
02 folhas de EVA de glíter grande
01 folha de EVA branca grande
02 folhas de EVA grande coloridas
01 brinquedo pedagógico (Pinão, Pequeno
Construtor (toquinho) ou Pino Mágico)
01 vasilha plástica grande retangular de 7 litros
(ref.420)
01 LIVRO (ESCOLHER ENTRE OS TÍTULOS):
Série Mico Maneco I, II ou III ou
Coleção Estrelinha I , II ou III - Editora Salamandra
O material de uso individual deverá ser entregue
no Colégio nos dias 23 e 24 de janeiro ou no
segundo dia de aula (26/01/17), todo etiquetado
com o nome do aluno.

Início das Aulas:
 25/01/17 (quarta-feira)
Horário do 1º dia de aula (25/01):
 9h às 10h30
A partir do 2º dia horário normal:
 7h às 11h20
A entrada e saída dos alunos do 1o Ano serão feitas
apenas pela Portaria. A salinha da Portaria ficará à
disposição dos alunos, que serão acompanhados pela
professora assistente, caso eles necessitem chegar ao
Colégio antes do horário.
UNIFORME
-

Calça, bermuda ou saia na altura do joelho
azul marinho ou jeans. (O USO DE
SHORTS É PROIBIDO)
Camiseta do Colégio.

