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MATERIAL DIDÁTICO 

 
 
 

Apostila:  1 Volume 
São compradas no Colégio 

 
 
 
 
 

PARADIDÁTICOS 
 

 
1. O CARACOL 
Autores:Mary França e Eliardo França 
Editora: Ática   
 
                                      

 
 
2. UM SUPERAMIGO 
Autora: Nair de Medeiros Barbosa 
Editora: FTD 
 
 

 
 

 
3. DE BEM COM A VIDA  
Autora: Nye Ribeiro 
Editora: Editora do Brasil 
 

 
            

                      Mais 1 Livro paradidático livre escolha, de acordo com a 
idade. 

 
 

 

 

MATERIAL INDIVIDUAL: 
(Entregue na Escola de 08 a 12/01/18) 

 

01 caderno grande para desenho fino 
02 caixas de gizão de cera 
03 caixas de massa de modelar (com 12 unidades) 
01 bola média plástica ou de borracha 
01brinquedo plástico de encaixe (não comprar 
brinquedo de emborrachado) 
01 pacote de palito de picolé colorido 
04 tubos de cola colorida (cores variadas) 
02 papel laminados 
01 caixa de tinta guache (06 cores) 
01 caderno com espiral 200 folhas para agenda 
01 pacote de chamequinho colorido 
01 folhas de papel 40 kg 

 
 
02 tubo de cola de isopor 
01 caixa de M.D.F (20x20) 
01 Pasta plástica (azul) com elástico 
01 metro de TNT (Vermelho) 
01 metro de TNT estampado 
02 E.V.A. lisos (pele e laranja) 
01 fita decorativa larga 
01peça de sianinha 
02 durex coloridos 
01 E.V.A com gliter (dourado) 
01 E.V.A estampado 
02 marcadores permanentes finos preto e vermelho 
50 cm de tecido estampado 
01 metro de feltro (vermelho) 
02 telas 30x40 
01 pacote de colorido criativo A4 
01 pacote de canudos grossos  

 

MATERIAL PARA HIGIENE: 
 
01 Nécessaire (para ser guardado o creme dental e 
escova ,que vai e volta diariamente na mochila). 
01 sabonete líquido 
01 escova dental 
01 creme dental (infantil) 
01 caixa porta tudo plástica para guardar o material 
individual, contendo o nome do aluno (tamanho de uma 
caixa de sapato adulto) 
01 avental 

01 squeeze (garrafinha para água) vai e volta 
diariamente na mochila. 
OBS: Gravar o nome em todo o material individual e de 
Higiene. 
        Trazer sempre na mochila uma peça de roupa. 

UNIFORME: 
 Tênis de qualquer cor 

 Meias brancas 

 Short azul de tactel com a marca do Colégio 
(short-saia azul com a marca do Colégio para as 
meninas) 

 Camisa ou camiseta regata de malha 

 Camisa alternativa (4 cores a escolher) 
 

VENDA DO UNIFORME ESCOLAR 
 

Loja Mundo da Lua 
Av. Mário Jorge M. Vieira, 2172 – Coroa do Meio 
(após o semáforo vizinho à Locação de 
Equipamentos) Fone: (79) 3255.2076 

Loja Kev Sport Style 
Rua José Figueiredo de Albuquerque, 2327 – Coroa 
do Meio Fone: (79) 3223.1021 / 9913.3067 
(Rua da feira, vizinho ao depósito de bebidas Bahia) 

 
 

Início das Aulas 

15 de Janeiro de 

2018 

2018 


