
Srs. Pais,
Nesta lista constam somente os itens que serão utilizados individualmente pelos

alunos.

A) MATERIAL DE USO INDIVIDUAL QUE DEVERÁ SER ETIQUETADO E ENTREGUE NO PRIMEIRO
DIA DE AULA:

• 1 estojo

• 6 lápis preto n° 2

• 1 borracha macia

• 1 apontador com depósito

• 1 estojo de canetinhas – 12 cores

• 1 estojo de lápis de cor – 24 cores

• 2 canetas marca texto amarelas

• 1 caneta para retroprojetor preta 2,0 mm

• 1 caneta hidrográfica point (tipo Stabilo) para contorno, na cor preta

• 1 tesoura sem ponta

• 2 tubos de cola bastão de 40 gramas – tamanho grande

• 1 tubo de cola branca – 90 gramas

• 1 régua de 30 cm de acrílico

• 1 pasta catálogo com 50 plásticos

• 10 etiquetas adesivas brancas multiuso 22x55mm

• 1 tela para pintura no tamanho 20X30cm

• 2 pastas com elástico (para Música e para Tarefa de casa)

• 1 monobloco para fichário pautado

• 1 caderno brochurão de capa dura com 96 folhas pautadas. Formato 200mmX275mm (não espiral)

• 1 caderno cartografia desenho 96 fls brancas. Formato: 275mm x 200mm

• 1 flauta doce Yamaha Germânica (para Música)
• 1 calculadora pequena
• 1 estojo de aquarela
(Os itens deverão ser repostos sempre que necessário)

B) LIVROS PARADIDÁTICOS QUE SERÃO TRABALHADOS AO LONGO DO ANO LETIVO E TAMBÉM
DEVERÃO SER ENTREGUES NO PRIMEIRO DIA DE AULA:



OBERG, Silvia. Um livro pra gente morar. Editora Positivo.

MINDLIN, Betty. Olívia e os índios. Editora Scipione.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Minidicionário Aurélio – O Dicionário da
Língua Portuguesa. Editora Positivo, 2011 (Revisado segundo a nova ortografia)

Livro didático de Inglês:
Next Station Three
Students Book, Workbook e CLIL.
Autores: Amanda Cant e Mary Charrington
Editora: Macmillan Education

Observações:
● A Agenda Escolar será padronizada e fornecida pelo Colégio.
● A professora informará, através da agenda, quando for necessária a reposição de algum material.
● Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome do aluno, principalmente cadernos e livros.
● A sugestão de algumas marcas se refere à preocupação com a qualidade do produto, porém a escolha

é facultada a cada família.
● Sugerimos que os livros de Inglês sejam cotados na Livraria Book Space pelo fone: 3294 8087. A

Livraria está oferecendo 20% de desconto para os alunos do Colégio Básico.
● Os livros paradidáticos do segundo semestre letivo serão solicitados no final de junho.

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Silvia+Oberg&text=Silvia+Oberg&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Betty+Mindlin&text=Betty+Mindlin&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.travessa.com.br/Scipione/editora/1d285dca-b4bb-4d90-ab06-8e2b4befe90c

