
LISTA DE MATERIAIS – Inf. 5
MATERIAL INDIVIDUAL
· 01 tesoura sem ponta.
· 02 tubos de cola branca (110g).
· 01 pasta Polionda A3 com alça.
· 01caixa de papelão, tamanho ofício 
(tipo caixa de camisa, medidas 24x35x6)
· 01 pasta de plástico fina e transparente com elástico.
· 01 penal grande (que permanecerá em sala e será devolvido 
no final do ano letivo), contendo:
01 caixa de lápis de cor (com no mínimo 12 cores).
02 lápis pretos.
01 borracha.
01 apontador com reservatório (que caiba no estojo).
· 03 livros de literatura infantil que serão trabalhados no decorrer do ano:
Conversa de Bicho. Célia Cris Silva e Verônica Fukida. Editora Franco.
Numeródromo. Telma Guimarães. Ed.FTD
Bichodário. Telma Guimarães. Ed.FTD
· 04 fotos 3x4.
· 01 livro de literatura infantil para tornar-se sócio da biblioteca da escola ou para renovar a carteirinha. 
(Obs.: pode ser novo ou usado, desde que esteja em bom estado. Não será vendido na papelaria da escola).

Cada criança deverá portar diariamente:
· Lancheira com fecho fácil de abrir.

· 01 jogo americano ou toalhinha que seja dobrável e de tecido. Tamanho: pequeno (aprox. 35 cm × 27 
cm) Obs.: deverá vir diariamente na lancheira do aluno(a).
· Mochila com o tamanho suficiente para caber a agenda, a pasta plástica fina e um agasalho.

ATENÇÃO: O nome da criança deverá vir marcado no próprio material e no uniforme.
Os itens do material devem ser entregues no dia da reunião de pais, em janeiro de 2020.

Em 2020 caminharemos juntos com o Programa Escola Sem Bullying da Abrace –
Programas Preventivos, para um ambiente livre do bullying. Os materiais que 
deverão ser adquiridos para o Programa serão divulgados no início do ano letivo.

REUNIÃO COM OS PAIS
Data: 30/01/2020 (quinta-feira)
Horário: 14h00
REUNIÃO BILÍNGUE
Horário: 15h30
Local: Catedral (auditório do 
Colégio)


