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LISTA DE MATERIAL  2019 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

MATERIAIS A SEREM ENTREGUES NA DATA 
MARCADA 

       01 pasta tamanho ofício verde, com ferragem e 6 sacos plásticos grossos 
       01 caderno espiral A4 ,100 folhas (não aceitaremos fichário) 
       01 monobloco (100 folhas) com pauta– Apenas os alunos do 2ºAno B 
       01 caixa de alfabeto móvel em E.V.A ( com 26 peças) 
       02 dadinhos brancos para jogos 
       02 gibis para leitura 
        01 rolo de fita crepe 
       01 material dourado em E.V.A 
       15 sacos plásticos grossos, tamanho ofício 
       02 revistas de cruzadinhas, nível fácil – Picolé 
       01 Livro de Caligrafia “Linhas Mágicas(2)” – Caligrafia e Ortografia. Ed. Saraiva. Aa:        Maria 

José Labriola e Olívia Maria Labriola 

       01 calculadora 
       01 cartela de Pritt Tak 
       01 jogo de canetas hidrográficas de 12 cores 
       01 Bloco de Canson colorido – A4, 140g. 
        01 Bloco de Canson estampado – A4, 180g. 

           01 Bloco Novaprint Moldura, coleção Ecocores – A4, 110g. 
              01 Caderno ¼ Espiral -  capa dura – 200 folhas(140mm x  200mm)  
  
LIVROS PARADIDÁTICOS:  
Poderão ser adquiridos na escola 

 

 Gabriela na Janela – Amanda Castanheira/Claudia Cascarelli.  
Editora: “Suinara” 

 Isolda e o mistério do Baú de histórias – Andréa Avelar/Marco Antônio 
Godoy. Editora “Suinara” 

 Um Sonho de Passarinho  – Fabio Sgroi. Editora “Suinara“. 
 

 
 
 

        

 
MATERIAL PESSOAL 
 

DEVE FICAR COM O ALUNO E REPOSTO 
SEMPRE QUE NECESSÁRIO, COM 

IDENTIFICAÇÃO 

       01 apontador com depósito 
       02 borrachas macias 
       01 caixa de  lápis de cor com 24 cores 
       04 colas bastão 10g 
       03 colas brancas pequenas 
       01 régua de 30 centímetros transparente 
       01 estojo (o aluno poderá ter no máximo dois estojos na mochila) 
       10 lápis pretos, manter 02 sempre no estojo 
       01 pasta plástica verde com elástico 
       01 tesoura sem ponta pequena, com o nome gravado 
       01 Dicionário da Língua Portuguesa (Melhoramentos, Michaelis ou Luft) 
       01 Dicionário Inglês/Português – Português/Inglês 

 
ARTE 

DEVERÁ SER ENTREGUE NO COLÉGIO NA 
DATA ESTABELECIDA, COM IDENTIFICAÇÃO 

       01 revista com conteúdo apropriado para a idade 
       01 folha de papel celofane de qualquer cor 
       01 pincel chato número 18 
        01 pote de tinta, 250ml, Acrilex, Cor  BRANCA 

INGLÊS 
DEVERÁ SER ENTREGUE NO COLÉGIO NA 
DATA ESTABELECIDA, COM IDENTIFICAÇÃO 

       01 caderno espiral universitário A4 (50 folhas) 
       01 pasta verde com trilho e 3 sacos plásticos grossos, tamanho ofício 
       01 Revista Picolé (em inglês) 
       01 Bloco Criativo Romitec 8 cores – 32 folhas 
       01 livro The Tortoise and the Hare in Candy. Autora Elisabete Ribeiro. comprar 

em: https://www.doceshistorias.com.br/livros/the-tortoise-and-the-hare-in-candy/ por encomenda . RS41,00 
      01 LIVRO DE EXERCÍCIOS:  Spotlight on English 1 - Practice Book – Richmond Publishing - ISB Richmond Publishing - ISB 

      13 9786070601279 - Série/Coleção  Spotlight on English  
 
O material de Inglês poderá ser adquirido nas livrarias de sua escolha ou na livraria SBS. 
E-mail: sbs@sbs.com 

 

MATERIAL DE HIGIENE, COM 
IDENTIFICAÇÃO. 

 

1 Toalhinha (guardanapo) Lanche 
 

Dança 1 Sapatilha preta  
Deverá ficar com o(a) aluno(a) para usar durante as aulas. 

https://www.doceshistorias.com.br/livros/the-tortoise-and-the-hare-in-candy/
http://www.livrariainternacionalsbs.com.br/sp/spotlight-on-english-1-practice-book.html?SID=osqne3h66dnie09lhib4oanav4
http://www.sbs.com.br/sp/catalogsearch/advanced/result/?publisher%5b%5d=7424
http://www.sbs.com.br/sp/catalogsearch/advanced/result/?series%5b%5d=10322
mailto:sbs@sbs.com
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INFORMAÇÕES GERAIS:  INÍCIO DO ANO LETIVO - 2019 
________________________________________________________________________________________ 

 

Início das Aulas: 28 de janeiro de 2019. 
 
Neste dia, os alunos deverã o comparecer uniformizados, com o material pessoal na mochila. 
 
 

Palestra: “Adaptação” -  23/01 
 
OBS: Realizaremos uma palestra para os pais dos alunos novos, sobre o período de adaptaçã o: 
 
Para alunos que estudarã o pela manhã  será das 8h as 9h 
 
Para os alunos que estudarã o à tarde será das 17h30 as 18h30 

 

Reuniã o de Pais e entrega de material: 02/02 
 

 Alunos matriculados no período da manhã , das 9 às 10h. 

 Alunos matriculados no período da tarde, das 10h30 às 11h30 

Nossas reuniões iniciarão com a apresentação de todo corpo docente e orientações sobre o ano 
letivo. 

 Neste dia nossos professores estarã o nas salas com os pais, evitem trazer seus filhos.  
Os pais que desejarem poderã o adquirir os livros paradidáticos na escola, no dia da reuniã o. 

 

Uniforme 
 

 Os  uniformes deverã o ser adquiridos na: 

UNIFOR  SYSTEM(Rua Conselheiro Moreira de barros, 931 – Santana. Fone: 2976-9383). 

 O uniforme de capoeira deverá ser encomendado na recepçã o do colégio. 

Exame Médico  

 

O atestado para aptidã o física deverá ser entregue até o dia 02/02/2019, para os alunos 
participarem das atividades físicas; aqueles que desejarem realizar o exame médico no colégio, 
poderã o contratar esse serviço no início das aulas. 

___________________________________________________________________  
 

AÇÃO SOCIAL 
 
Nossa escola realiza todos os anos campanhas sociais da Páscoa, do Agasalho, de Brinquedos, de Higiene e 
do Panetone. As instituições beneficiadas sã o divulgadas através das redes sociais da escola. 
 


