
 
MATERIAL ESCOLAR - 1º ANO - FUNDAMENTAL I - 2018 

 

1. MATERIAL QUE FICA NO COLÉGIO - Na entrega dos materiais dia 15 de fevereiro.               
 01 Caixa de cola colorida                                                                            01 Gibi           

01 Caixa de Massa de Modelar (com 12)                                                01 Cola bastão 
01 Rolo de fita empacotamento Kraft 48x50                        
01 Bloco de papel colorido criativo 32fls - 325x235mm           

             01 Bloco de papel 140 g/m² A4 (creme ou branco) tipo Canson 
                                                                                               

2. MATERIAL DE USO PESSOAL – Trazer no primeiro dia de aula - 16 de fevereiro. 
01 Estojo escolar              01 Borracha branca  
03 Lápis preto                                                                   01 Caixa de lápis de cor c/ 12 
01 Régua de 20 cm                                                                    02 Cola bastão 40g*                                                                       
01 Garrafa para tomar água                                       
01 Apontador 
01 Material dourado individual – 62 peças       
02 Cadernos linguagem brochura 40fls tamanho 190x248mm para atividades e deveres. 
01 Caderno meia pauta de 40 folhas (folha grossa e frente x verso) * 
01 Pasta catálogo A4 c/ 50 plásticos grossos*    
01 Pasta de plástico grande, fina, com elástico (para trabalhos) *   
01 Tesoura pequena sem ponta* 
01 Livro de Caligrafia: Aprender com Alegria Vol. 01, Isabelle Ferreira /Isis Ribeiro Lira, 2ª edição,  
São Paulo: Editora Leya,  2016 *    

                                                     
  3. LIVROS DE LITERATURA: Serão solicitados ao longo do ano conforme as datas de utilização.                                       

   
 

IMPORTANTE 
 

 Os materiais assinalados com (* ) ficarão na sala de aula e devem conter etiqueta com o nome do(a) aluno(a). 
 É necessário que o aluno tenha material em casa para realizar atividades de deveres: (lápis de cor, cola, 

tesoura, apontador...) 
 O nome do aluno deve ser marcado em todo o uniforme e outros materiais para facilitar a identificação. 
 Não será permitido o uso de caderno espiral, fichário e lapiseira. 
 Evitar mochilas pesadas e com rodinhas. 
 O uniforme deverá ser adquirido nas Lojas Autorizadas abaixo:  

(não está autorizada a reprodução do logo do CSC em nenhum material sem prévia e formal autorização por 
escrito, respeitando a Lei de Direitos Autorais nº 9.610, de 1998). 

 

Andra Confecções - Rua Esteves Júnior, 748 A - Fone: 3224-9179  
Perfeitinhos – Rua Felipe Schmidt, 515 Shopping Pórtico Loja 210 – Fone: 3206-6025 
 

 
 

             
 
 

 

HORÁRIO DE AULA: Período Matutino: 07h50 às 11h50    
                                          Período Vespertino: 13h30 às 17h30  
 

INÍCIO DAS AULAS: 16/02/2018 
 

Obs.: No dia 15 de fevereiro haverá plantão no Colégio das 08h às 12h e das 13h30 às 17h00 para receber o 
material. Solicitamos a gentileza de observar este dia para que no dia 16 de fevereiro iniciemos a aula com todo o 
material recolhido. 
 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm

