Lista de Material – 1° ano – 2019
Uso Pessoal
01 caderno de desenho grande capa dura de 50 folhas (espiral encapado com nome e sem folhas de seda)
01 caderno de caligrafia 96 folhas (capa dura, horizontal, encapado e com nome)
02 cadernos de linguagem capa dura formato 190x248mm com 40 folhas (encapado e com nome) sugestão: marca Norma – Meu primeiro caderno
01 pasta com aba e com elástico 2cm (azul polionda, com o nome)
02 tubos de cola 90g (sugestão: Tenaz ou Acrilex) com nome
01 caixa de tinta Crystal Cola Relevo – 6 cores (sugestão: Acrilex)
01 estojo de tintas aquarela – 12 cores.
01 caixa de tinta guache Show Color com 6 cores – tampa com pincel (sugestão: Acrilex) – Enviar em um estojo usado com nome nos potinhos
03 tubos de cola bastão 20g (sugestão: Pritt) com nome
01 estojo (grande) com 3 divisões com zíper que deverá ser organizado da seguinte maneira:
1ª Divisão: 03 lápis preto triangular GRIP Faber Castell (com o nome em cada lápis e deverão ser repostos quando necessário)
01 borracha com protetor (sugestão: TK Plast Faber Castell, colocar nome)
01 apontador com depósito adequado ao lápis de cor da marca adquirida (colocar nome)
01 tesoura de ponta arredondada (sugestão: marca mundial, gravar o nome)
2ª Divisão: 01 caixa de lápis de cor (sugestão: Bic ou Faber Castell, com 24 cores e com nome em cada lápis)
3ª Divisão: 01 jogo de canetas hidrográficas (com 24 cores com nome em cada canetinha, sugestão:Faber Castell ou Compactor)
01 caixa de giz de cera Curtom (sugestão: Faber Castell ou Acrilex com 15 cores e com o nome em cada giz) – Enviar em um estojo usado
01 pincel redondo nº 12 (raspar e colocar o nome)
150 etiquetas Pimaco 8099L
10 saquinhos transparentes (tamanho 14cmx10cm)
10 saquinhos transparentes decorados (tamanho 25cmx35cm)
10 saquinhos laminados decorados (tamanho 20cmx30cm)
01 kit de material dourado em madeira (unidades e dezenas pequeno, enviar em um pote plástico com tampa)
02 folhas de papel camurça (01 amarelo / 01 azul claro)
02 folhas de E.V.A. (tamanho cartolina, glitter – 2mm)
02 folhas de papel Kraft
01 folha de papel crepon verde escuro
01 bloco de papel Canson A4 (branco)
01 pacote de Lumier Paper fantasia
05 folhas de papel fotográfico A4
02 folhas de papel cartão (01 verde escuro / 01 vermelho)
02 metros de fita de cetim de 1cm – qualquer cor
01 rolo de barbante pequeno
02 rolos de durex coloridos (qualquer cor)
02 pacotes de lantejoulas no formato de florzinha
02 pacotes de lantejoulas no formato de coração
02 caixas de lenço de papel
01 pacote de papel toalha (2 unidades)
01 massinha, sugestão:Uti Guti – 12 unidades (com nome)
01 pacote pequeno de biscuit (rosa claro)
01 caixa de fósforos
01 caixa de chá
01 pacote de lenço umedecido
02 toalhas de perfex
03 pregadores de roupas de madeira (grande)
01 sacola ¨Civitatis¨ grande (bordar ou pintar o nome e um desenho)
01 maiô ou sunga e uma touca do Colégio Civitatis (bordar ou pintar o nome), uso obrigatório conforme Regulamento Escolar.
01 toalhinha de mão para usar no lanche (com nome bordado ou pintado)
01 camiseta de adulto (pode ser usada) para colocar em cima do uniforme nas aulas de pintura (com nome)
01 mala escolar sem rodinhas (com nome). OBS.: que caiba a pasta polionda dentro.
01 foto 3x4 recente (escaneadas ou xerocopiadas coloridas) COLOCAR EM UM ENVELOPE COM NOME DA CRIANÇA, TURMA E PERÍODO

*Todo material/embalagem deve conter o nome da criança
O MATERIAL DE INGLÊS SERÁ SOLICITADO APÓS O INÍCIO DAS AULAS.
As marcas registradas nesta lista são sugestões uma vez que obtivemos bons resultados nos trabalhos realizados.

-

Entregar os materiais no dia 31/01/2019, no período em que o aluno estiver matriculado.

-

Colocar nome em todos os materiais/embalagens para evitar perdas e desvios.
As folhas de cartolina, espelho, etc. deverão vir abertas.
Todo o uniforme deverá conter o nome e a turma do aluno, bordado ou pintado, para evitar perdas e desvios.
ATENÇÃO: MALA COM RODINHAS

Atenção: Não será permitido o uso de malas com rodinhas pelos alunos da Educação Infantil até o 1ºano do
Ensino Fundamental e contraindicamos o uso dessas malas para os alunos dos anos seguintes, pois além de distribuir o
peso de forma desigual, oferecem riscos de acidentes e quedas nos corredores e escadas do colégio.
Estas listas encontram-se nas seguintes papelarias:
Papelaria Paula- Telefone: 2063-1079/2274-5306/ Livraria e Papelaria Helena - Telefone: 2341.4245/ Bazar Roberto Livraria e Papelaria – Telefone:
2341-7859

--------2019---------- Início das aulas: 04/02/2019 – Segunda-feira
 Reunião de pais: 02/02/2019 – Sábado
Venda do uniforme:
 10/12 a 21/12/2018 e 10/1 a15/02 7h30min às 17h30min

