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Agenda digital – A agenda deverá ser adquirida na secretaria (uso obrigatório).
Projeto literário: 02 livros de histórias infantis, ilustrado adequado à faixa etária ( exceto Contos Clássicos).
Livros didáticos do Sistema Ari de Sá (Coleção adquirida somente na secretaria do colégio)
Livro de Inglês: Happy Hearts Starter (Student's Book) /Autores: Jenny Dooley e Virginia Evans
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LISTA DE MATERIAL – 201

Editora Express Publishing

Material de Uso Pessoal
02 Lápis preto jumbo
01 Borracha
01 Apontador para lápis Jumbo
01 Tesoura sem ponta (identificada)
01 Caixa de lápis de cor grosso (12 cores)
01 Caixas de gizão de cera Acrilex ou Fabber Castel
01 Cola branca média ( tenaz)
01 Pasta maleta com alça e elástico (cor amarela)
01 Pasta portfólio com 100 plásticos
01 Caneta retroprojetor cor preta
01 Tela de pintura 30x30
02 Blocos Canson bege A4 (projeto alfabeto)
01 Jogo americano exceto de tecido (hora do lanche)
01 Fantoche
01 Camiseta tamanho adulto usada (aula de artes)
01Brinquedo sugestão: Kit de brinquedo (cozinha,
médico,frutas, verduras, dinossauros ou animais da
fazenda)

MATERIAIS QUE FICARÃO NA MOCHILA
01 Estojo plástico contendo: 1 escova de dente e 1
creme dental (identificados)
01 Conjunto de roupa completa para uso eventual
(uniforme). Saco plástico identificado para roupa suja
01 Copo de plástico com alça (identificado)

Material de Artes
02 Potes de tinta guache 250 ml
02 Potes de massinha de modelar grande (Acrilex)
01 Kit marcador de plástico para massinha de modelar
01 Rolo de fita marrom larga (Kraft)
01 Pincel nº 22
01 Pacote de pregador de madeira
01 Pacote de olhos móveis
02 Blocos criativo color (32 folhas) 120g (Romitec)
01 Bloco Canson A3
01 Kit do artista
02 Metros de TNT (vermelho e azul)
02 Folhas de EVA (cores variadas)
01 Folha de EVA com glitter

Orientações Gerais
REUNIÃO DE PAIS E PROFESSORES
21 de janeiro de 2019 (segunda-feira) às 8hrs

INÍCIO DAS AULAS
22 de janeiro de 2019 (terça-feira)

Os materiais deverão ser entregues à professora, impreterivelmente, no dia 21 de janeiro de 2019
(segunda - feira) após a reunião dos pais.
O uso do uniforme escolar COMPLETO É OBRIGATÓRIO DIARIAMENTE e encontra-se disponível no
secretaria do Colégio do Sol.
Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno, inclusive o uniforme escolar.
É de responsabilidade dos pais reporem o material de uso pessoal sempre que for necessário.
* As informações sublinhadas são sugestões de marcas dos materiais, servindo apenas para orientação no momento da compra.

