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Agenda escolar digital – A agenda deverá ser adquirida na secretaria (uso obrigatório).
O uso do uniforme escolar COMPLETO É OBRIGATÓRIO DIARIAMENTE, encontra-se
disponível para compra no colégio do Sol
Todos os materiais de uso pessoal deverão estar devidamente identificados com o nome
do aluno. É de responsabilidade dos pais fazer a reposição do material de uso pessoal
sempre que for necessário.
Livros didáticos do Sistema Ari de Sá (Coleção adquirida somente na secretaria do colégio)
Livro de Inglês: ( material poderá ser adquirido em papelarias e livrarias)
Mouse and Me - 1 Student Book
Autores: Alícia Vázquez and Jennifer Dobson
Editora: Oxford

Material de Uso Pessoal
Todos os itens deverão estar
identificados
02 Livros literários de histórias infantis
ilustrado adequado à faixa etária ( exceto
Contos Clássicos).
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 Pasta maleta com alça e elástico (cor
transparente)

01 Pasta portfólio com 100 plásticos
01 Tela de pintura 30x30
01 Fantoche
01 Souplast/ jogo americano exceto de
tecido (uso diário na hora do lanche)
01 Camiseta tamanho adulto usada (aula
de artes)
01 Metro de tecido (exceto chita)
01 Brinquedo sugestão: Legos ou
bloquinhos de madeira

Material de Artes
Uso coletivo
01 Pacote de areia colorida
01 Caixa de cola colorida
01 Rolo de fitilho
01 Lastex
01 Tinta guache 250ml (cor livre)
02 Potes de massinha de modelar grande
01 Bloco criativo color (32 folhas) 120g
Romitec

01 Bloco de papel textura e visual
02 Metros de contact transparente
01 Pacote de olhos móveis
01 Rolo de fita marrom larga (Kraft)
01 Pincel de pintura nº 16
02 Metros de TNT vermelho
02 Metros de TNT (cores variadas)
02 Folhas de EVA (cores variadas)
02 Folhas de EVA com glitter
01 Cola branca média ( tenaz)
01 Caixa de giz de cera Acrilex ou Faber Castell
01 Caneta retroprojetor cor preta
01 Rolo de fita cetim n° 4

