COLÉGIO AMORIM
UNIDADE TATUAPÉ

COLÉGIO AMORIM
UNIDADE VILA GUILHERME

1º ano
Solicitamos atenção especial dos senhores pais para não entregarem os materiais abaixo na secretaria ou antecipadamente à data do início
do ano letivo. Deverão ser entregues diretamente para professora na reunião de apresentação.
Alunos do período integral poderão entregar para coordenação a partir de 11/01/2018.

1ª parte
500 folhas de papel sulfite A4 branco
100 folhas de papel sulfite A4 amarelo
01 bloco de creative lumi paper A4 com 48 folhas
01 bloco de desenho A4 branco 140g com 20 folhas
20 sacos plásticos transparentes 4 furos espessura grossa
02 folhas de EVA rosa ou roxo
02 folhas de EVA atoalhado rosa ou roxo
02 folhas de EVA com gliter rosa ou roxo
05 metros de TNT rosa
01 metro de contact decorado
01 rolo de durex largo
01 rolo de fita crepe
01 folha papel cartão rosa ou roxo
01 bastão cola quente fino
01 pacote papel Canson branco ou bege
01 pacote palito churrasco
01 pacote bexiga nº 08 rosa

Observações:
 Respeitar as medidas indicadas para os materiais,
pois tais indicações tem motivação pedagógica.
 Durante o ano, serão solicitados materiais para
reposição, conforme a necessidade e materiais
específicos para as atividades de artes e projetos.
 Identificar todo o material escolar, pessoal e peças
do uniforme com nome completo.
 O uso do uniforme completo é obrigatório para
todos os alunos, a partir do mini maternal.
 É obrigatório o uso da agenda escolar do colégio, a
mesma deverá ser adquirida na secretaria.

Obs.: Todos os materiais deverão conter nome completo e turma

2ª parte
LIVRO PARADIDÁTICO
01 mochila com rodinhas
(Entregar junto com o material no 1º dia
01 estojo de tecido duplo com zíper
de aula)
02 gibis para leitura
1º semestre
02 revistas usadas para recorte
Livro:
“Kabá Darebu”
01 apontador com depósito
Autor:Daniel Munduruku
02 borrachas
Editora: Brinque-Book
01 caixa de giz de cera curto grosso com 12 cores
01 caixa de lápis de cor com 24 cores
 Demais livros serão informados no decorrer do
02 caixas de lenço de papel
Ano Letivo
02 caixas de massa de modelar soft UTI GUTTI com 12 cores
 Na 1ª quinzena de Fevereiro, programaremos
02 colas líquida grande
uma Feira para venda de livros
04 envelopes brancos A4
01 estojo de canetinha com 12 cores
REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO AOS PAIS
04 lápis pretos
Data: 29/01/2018
01 pincel chato grosso n.º 12
Manhã – 7h30 min
01 tesoura sem ponta
Tarde – 16h30 min
02 tubos de cola bastão
01 pasta ofício de plástico com elástico fina
1º dia de aula: 30/01
01 caderno de linguagem quadriculado (1x1) com 48 folhas
01 caderno de linguagem universitário brochurão – capa dura amarelo – com 48 folhas
01 livro de historinhas (apropriado à idade – para compor a biblioteca da sala)
01 necessaire com escova de dentes, creme dental e toalhinha
01 caixa de tinta plástica com 06 cores
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