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Materiais:
• 05 apontadores com depósito (para reposição durante o ano)
• 08 borrachas macias (para reposição durante o ano)
• 03 gibis
• 02 caixas de lápis de cor (24 cores)
• 01 caixa resistente (tipo camisa)
• 02 colas brancas (90 gr)
• 06 tubos de cola bastão pequena (20 gr)
• 01 caixa de giz de cera
• 01 pincel nº 14
• 01 caixa de tinta têmpera guache com 12 cores (15 ml cada)
• 12 lápis preto nº 02 (para reposição durante o ano)
• 02 caixas de massa de modelar (12 unidades cada – amido)
• 03 revistas para recorte
• 03 cadernos de capa dura (tipo ata), 48 folhas,
• 01 estojo de canetinha
• 01 avental plástico (para pintura com tinta)
• 01 régua de 30cm
• 01 caixa de giz pastel de 12 cores
• 01 caderno de capa dura (tipo ata) 96 folhas, não espiral
• 02 caderno de caligrafia tarja comum, capa dura, grande, 40 folhas
• 01 pasta polionda fina com elástico
Vide verso...
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01 tesoura com ponta redonda, com o nome da criança gravado
01 bloco de papel Criativo A-3
01 bloco de papel Criativo A-4
01 bloco de papel Canson A-3 (branco)
05 folhas de papel pardo
03 folhas de papel crepom
01 alfabeto móvel de madeira – 72 peças
01 estojo completo (tipo necessaire)
01 material dourado com 62 peças
01 régua 20 cm
01 camiseta branca (adulto), para usar nas atividades de Arte
01 bloco de papel Canson A4
04 folhas de papel Carmem (cores variadas)
01 pasta grampo tamanho A4
01 tela para pintura 30X30
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Fundamental I

* AO FINAL DE CADA PERÍODO AS ATIVIDADES ESCOLARES SÃO ENCADERNADAS.
ESTE SERVIÇO, DE ENCADERNAÇÃO, PODERÁ SER CONTRATADO NO BAZAR DO COLÉGIO.

KIT PESSOAL – ENTREGAR NO PRIMEIRO DIA DE AULA
(ESTES DEVERÃO VIR DENTRO DE UMA NÉCESSAIRE COM O NOME DO(A) ALUNO(A) E FICARÃO NO COLÉGIO).
- 01 SABONETE LÍQUIDO
- 01 ESCOVA DE DENTE
- 01 CREME DENTAL
- 01 ESCOVA OU PENTE DE CABELO
- 01 XAMPU
- 01 CONDICIONADOR

01 MOCHILA CONTENDO:
-

01 chinelo (com nome gravado)
01 toalha de banho e outra de rosto (com o nome gravado)
01 calcinha ou cueca (com as iniciais do nome gravadas)
01 troca de uniforme (com o nome gravado).

Observações:
1 A mochila irá todos os dias para casa e deverá retornar com a toalha, calcinha ou cueca e outro uniforme.
2 Nos dias das atividades integradoras/oficinas (natação, judô ou dança), as roupas dessas atividades deverão vir na mochila.
3 Reunião com os pais dia 21/01, às 09h30 (para os alunos do turno matutino) e às 15h (para os alunos do turno vespertino), no
Auditório do Colégio. Entrada pelo portão do auditório (Rua 6-A).
4 Os pais deverão entregar os materiais citados à professora, no dia 21/01. TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM
O NOME DO (A) ALUNO (A).
5 As aulas do 1º ano (fundamental I) terão início no dia 22/01 (terça-feira), nos seguintes horários:
• Horário Integral reduzido – 7h20 / 16h |

• Horário Integral completo – 7h20 / 17h

7 A entrada dos alunos da Educação Infantil ao 5º ano será pelo portão da Av. K.
8 Posteriormente, a professora encaminhará os títulos de três livros literários para serem adquiridos. Os mesmos serão trabalhados em
sistema de rodízio e ficarão aos cuidados do Colégio.

