COLÉGIO CRIARTE ‐ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Avenida das Hortências, 189 ‐ Jardim Seixas ‐ 15061‐080 Fone: 3215‐
0861 www.colegiocriarteriopreto.com.br

LISTA DE MATERIAL ‐ 1° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ‐ 2019











































04 cadernos brochurão, capa dura, com 48 folhas‐ cor azul
01 caderno "Criativo" ‐ Faber‐Castell
02 pastas de plástico transparente, com aba de elástico, cor azul
01 caderno de desenho, capa dura, com espiral, 48 folhas
01 régua de 30 cm
01 caixinha de material dourado (madeira)
01 gibi de sua preferência (novo)
03 folhas de papel almaço quadriculado 1cm x 1cm
01 bloco de papel canson A4 branco
01 calculadora simples
01 foto 3x4
01 pacote de letras de E.V.A
05 cartelas de adesivos infantis
01 caneta (retroprojetor)
01 camiseta velha para aula de Arte
01 caixa de giz de cera
01 caixa de massa de modelar
01 estojo com três divisões
02 lápis preto nº 2
01 cx de lápis de cor com 12 cores
01 apontador plástico com depósito
02 borrachas brancas, macias
01 cx de caneta hidrocor 12 cores
01 tesoura sem ponta
01 tubo de cola pequena
01 pacote ( 500 folhas cada) de papel sulfite branco A4 (sugestão Chamex)
01 pacote de LUMIPAPER NEON
02 metros oxford branco
01 pacote de fita de cetim, com 10 metros
02 papéis crepom ( cor azul escuro )
01 pacote de perfex
01 pacote com palitos de picolé (madeira) ‐ ponta redonda
02 botões grandes ( aproximadamente 3cm de diâmetro) ‐ cor laranja
10 botões de qualquer cor e tamanho
02 E.V.A com gliter ‐ ( verde e vermelho)
02 E.V.A. liso em tons de azul
01 cola Tek Bond nº 02
01 cartolina branca
01 cartolina estampada
01 pacotinho de figuras de E.V.A. ( flor, carrinho, bichinhos, bolas,etc...) ‐ a escolher
01 pacote de papel sulfitão (30cm x 40cm)
01 brinquedo para doação ( usarão para intervalos e demais atividades)

PARADIDÁTICOS

1‐ Receita da felicidade ‐ Música em família
Autores: Paula Santisteban e Eduardo Bologna
Obs: Este livro será encontrado na Livraria Firenze ( Rua General Glicério, 3250 ‐ Centro) e na Bell
Livraria e Papelaria (Rua Independência, 3873 ‐ Vila Santo Antonio)

ATENÇÃO:

Todo o material deverá ser etiquetado com o nome completo e série do
aluno. Os materiais deverão ser entregues na escola nos dias 21 a 25 de janeiro de 2019.

Uniforme completo: uso obrigatório para todos os alunos
INÍCIO DAS AULAS: 29 DE JANEIRO DE 2018
Todas as peças com logotipo do Colégio/Anglo, fornecidas pela confecção autorizada pela
escola.
Foco Uniforme ‐ Avenida das Hortências, 189 ‐ Jardim Seixas Telefone: 3215 ‐ 0861
Início das aulas: 28 de janeiro de 2019
Reunião de pais : 1os. anos da manhã ‐ dia 30 de janeiro às 18h30min
Foco Uniforme ‐ Avenida
dasdaHortências,
‐ Jardim
Seixas
Telefone: 3215 ‐ 0861
1os. anos
tarde ‐ dia189
31 de
janeiro
às 18h30min

