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03 cadernos brochurão, capa dura, com 48 folhas‐ qualquer cor
02 cadernos brochurão capa dura, com 96 folhas, qualquer cor
03 pastas de plástico transparente, com aba de elástico
01 régua de 30 cm
01 gibi de sua preferência (novo)
02 folhas de papel quadriculado
01 bloco de papel canson A4
01 pasta catálogo com 50 plásticos mais grossos ‐ PERCALUX ( somente para alunos novatos do
Criarte)
01 pasta catálogo com 20 plásticos mais grossos
01 calculadora simples
01 estojo grande com 3 repartições
02 lápis preto nº 2
01 cx de lápis de cor com 12 cores
01 apontador plástico com depósito
02 borrachas brancas, macias
04 canetas marca texto ,cor amarela
01 caneta esferográfica azul, preta e vermelha
01 cx de caneta hidrocor 12 cores
01 tesoura sem ponta
01 tubo de cola, de preferência tenaz, pequeno
01 pacote (500 folhas cada)de papel sulfite branco A4 (sugestão Chamex)
01 pacote de lumipaper neon
02 metros de TNT preto
01 pacote de fita de cetim, com 10 metros
0 1 E.V.A. liso com glitter
01 cartolina estampada
01 cartolina branca
01 fita larga transparente
02 folhas de papel verniz cores variadas
01 cola Tek Bond nº 02
02 pacotes de lantejoulas
01 folha de color set
02 E.V.A verde e rosa
01 pacotinho de figuras de E.V.A. ( de brinquedos, pessoas...)
01 pacote de bloco pautado
01 caixa de cola colorida
20 botões grandes
01 caixa de giz de cera grande
01 rolo de barbante pequeno, colorido
01 metro de algodão cru

PARADIDÁTICOS, ATLAS E DICIONÁRIO:
Os paradidáticos devem ser encomendados pela internet ou diretamente nas livrarias.
 01 mini dicionário( aproveitar o que tiver. Caso necessite comprar adquirir o Houaiss ‐
Editora Moderna)
 Moderno Atlas Geográfico
Autora: Graça Maria Lemos Ferreira
Editora Moderna
Paradidáticos:
1º bimestre:
Pollyanna
Eleanor H. Porter, adaptação de Julio Emilio Braz
Ilustrações de Doroteia Vale
Reencontro Infantil
Editora Scipione
2º bimestre:
Almanaque dos astros ( foi adotado em 2018)
Rosane Pamplona
Editora Moderna
3º bimestre:
Bia na América
Ricardo Dreguer
Editora Moderna
4º bimestre:
Judy Moody e o verão superlegal
Megan McDonald
Editora Salamandra
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
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 : Turmas da manhã ‐ dia 04 de fevereiro às 18h45min
Turmas da tarde ‐ dia 05 de fevereiro às 18h45min

