LISTA DE MATERIAL

–

1º ANO / 2018 – Ensino Fundamental

 Apostilas Sistema Anglo – 4 volumes
 Livro: Incredible English Second Edition Starter Classbook - Editora Oxford - Autor: Sarah Phillips 9780194442053
 Livro: Ensino Religioso – Redescobrindo o Universo Religioso – Volume 1 – Ed. Vozes (Edição atualizada)
9788532648464
 1 caderno pequeno (brochura) capa dura (inglês)
 1 caderno grande (brochura) capa dura (multidisciplinar)
 1 caderno quadriculado grande (brochura) – 1cm X 1cm
 1 caderno caligrafia pequeno horizontal (brochura)
 3 lápis grafite
 1 caixa de giz de cera – modelo curton – 15 cores
 1 caixa de lápis de cor – 12 cores
 1 tesoura sem ponta com nome gravado
 1 borracha branca
 1 apontador com depósito
 1 régua de 20 cm
 1 dado
 6 colas bastão
 1 cola branca (líquida)
 1 jogo de caneta hidrocor fina – 12 cores
 1 tinta guache – 250ml (azul celeste)
 2 pastas transparente com elástico – Inglês: avaliação e lição de casa (vermelha e amarela)
 1 calculadora simples
 10 sacos plásticos transparentes A4
 2 potes de massa de modelar – médio – 500 g – (qualquer cor)
 1 pincel nº 12 (cerdas achatadas)
 1 kit dobradura (10 x 10 cm)
 2 cartolinas brancas
 2 folhas de papel laminado (qualquer cor)
 2 folhas de color set (cores vivas)
 1 folha de papel celofane
 1 folhas de papel pedra
 3 folhas de papel cartão (azul)
 1 folha de papel Kraft
 1 folha de papel crepon (vermelha)
 100 folhas sulfite A4
 1 bloco de papel canson A4
 4 EVAs (2 vermelhos e 2 brancos)
 2 caixas de lenço de papel
 2 revistas usada para consultas e recortes (imagens e textos apropriados para faixa etária)
 2 gibis infantis
 1 lixa de parede nº 80
 1 cartela de multi tak
 1 pacote de palito de sorvete – 100 unidades
 1 camiseta usada (grande) para as aulas de artes
 1 avental de mangas longas (branco/abotoado na frente) para uso no laboratório.
 1 tela para pintura (20 x 30)
 2 aventais de algodão cru (presente – dia das mães e pais)
Observações importantes:
 Todo material deve ser colocado numa sacola identificada com o nome e turma do aluno.
 A agenda escolar será oferecida pelo colégio;
 Solicitamos que todas as folhas de papéis avulsas sejam entregues às professoras com cuidado de não
dobrá-las ou amassá-la;
 Os livros paradidáticos serão solicitados durante o ano pela professora;
 Identificar, com o nome e sobrenome do aluno, todas as peças do uniforme;
 O material deverá ser entregue para a professora da classe no dia da 1ª reunião de pais;
 O material escolar estará disponível na Livraria Loyola do Colégio Regina Mundi.

 Reunião de Pais do início do ano letivo: 29 de janeiro de 2018
Horários: Turmas da manhã: 7h30 às 9h30 - Salas de aula
Turmas da tarde: 13h30 às 15h30 Salas de aula
 Reunião do período diversificado: Salão Santa Paulina - 10h30 – 2º. Andar

