Lista de material para o 1º PERÍODO em 2020

Esta lista é referente ao material para O ANO LETIVO – um ano de trabalho escolar. Pedimos
aos pais que priorizem a qualidade do material, optando por boas marcas, em benefício de uma
melhor utilização pelos alunos. Sugerimos as marcas Acrilex ou Faber Castell.
Ø A adoção do caderno Alibombom é indispensável à execução do Projeto Pedagógico destinado
à turma. Os cadernos e os livros didáticos do aluno deverão ser encapados (plástico
transparente) e identificados com o nome do aluno e disciplina (do lado de fora). Os materiais
devem ser entregues no primeiro dia de aula letivo. O consumo depende do seu bom uso e
cuidado. A reposição é de inteira responsabilidade dos pais. Sempre que necessário favor
repor.
Ø UNIFORMES, USO DIÁRIO E OBRIGATÓRIO: - Calça, bermuda ou short-saia (no caso das
meninas) pretos, e camisa de malha branca, de MODELOS OFICIAIS PADRONIZADOS do
Colégio. Locais de compra de uniformes: Uniformes Vitória 31 3471-0382/ Papelaria Conhecer
31 3271-0773. Tênis ou sapatos (não usar sandálias, tamancos e chinelos). IMPORTANTE –
De forma alguma será permitido o uso de agasalhos que não sejam os MODELOS OFICIAIS
PADRONIZADOS do Colégio Paquetá.
Nós do Colégio Paquetá temos a preocupação com o bom andamento anual dos nossos alunos,
e para isto pedimos que atualizem os seguintes exames: Atestado médico para Audiometria e
Oftalmologia para alunos acima de 4 anos. Educação Física somente para os alunos do
fundamental.
Passos para compra de livros:
Sistema Positivo: https://colegiopaqueta.lojanaescola.com.br/ à Entendi
quero solicitar à Criar uma conta à Dados pessoais + Nome do aluno +
Nível (EI) + Série (Grupo 4) à Selecionar e finalizar a compra.
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Tela para Pintura 30x 40 cm

02

Pacotes de papel 60 Kg.

02

Agenda personalizada adquirida na escola. De
uso obrigatório.
Peça de jogo americano de plástico (p/
atividade de arte).
Caixas de lápis de cor jumbo com 12 unid.
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Folhas de papel colorset

01

04

EcoLápis preto nº 2. (Jumbo triangular)

01
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Tubo de cola Gel ergonômica 63gr/ Cola
branca 90gr
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Bloco Max desenho A3 colorido – 180g
Pasta Brasil de Plástico A4
Pasta catálogo de 30 plásticos
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Tesoura vai e vem sem ponta com nome
gravado.
Apontador c/ depósito.
Cadernos de desenho (espiral sem pauta.
Sem folha de seda com 96 folhas)
Estojos (com zíper) p/ lápis
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Bloco Max desenho A3 branco – 180g
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02

Cartolinas brancas

02

Avental personalizado adquirido na
escola. De uso obrigatório nas aulas
de arte.
Caixa de Eco giz de cera bicolor com
12 cores
Jogo pedagógico (de acordo com a
idade e com peças grandes).
Livros literários (de acordo com a
idade)
Consultar a lista no verso;
Revistas usadas (época, veja...)
adequadas à escola.
Alfabeto móvel de plástico ou
madeira
Mochila c/ nome. (Sugestão: sem
rodinha).
Squeeze para água.
Folhas de E.V.A nas cores preto,
verde e branco.
Lancheira c/ garrafinha térmica c/
nome
Troca de roupa (Enviar diariamente
na mochila).
Metros de contact transparente.

03

Bolinhas de isopor pequena, média e grande
(1 de cada)

05

Pares de olhos móveis
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ESCOLHER DOIS LIVROS DE ACORDO COM A LETRA INICIAL DO NOME DO ALUNO
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E-Q-U
Rita, não grita! – Flávia Muniz – Ed.
Melhoramentos.
O livro eu te amo – Todd Parr – Editora
Panda Books
Bem lá no alto – Susanne Straber –
Editora Companhia das Letrinhas
C-V-G
Maria vai com as outras – Sylvia Orthof
– Ed. Ática.
Cada galho com seu macaco – Silvio
Costta – Editora Paulinas.
Tão diferentes! – Rose Borges – Franco
Editora.
D-X-T
Tudo bem cometer erros – Todd Parr –
Panda Books
Qual é a cor do amor? – Linda Strachan
– Ed. Brinque Book
Otto vai dormir – Todd Parr – Editora
Panda Books
M-O-F
Que cor é minha cor – Martha
Rodrigues- Ed. Mazza.
Grande ou pequena? – Beatriz Meirelles
– Editora Scipione
Era uma vez uma carta amarela... – Bia
Vilella – Editora Escala Educacional
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B-W-H-K I
O Marimbondo Zangado – Eunice Braido
– Ed. FTD.
Tudo bem ser diferente – Todd Parr –
Editora Panda Books
Cachinhos Dourados e os Três Ursos –
Ingrid Biesemeyer – Editora DCL
A-R-Y
Você troca? – Eva Furnari – Ed.
Moderna.
Cadê o Sol? – Vera Lúcia Dias – Ed.
Cortez.
Meu crespo é de rainha – Bell Hooks –
Ed. Boi Tata.
J-L-Z
A festa do nariz – Guido Van Genechten
– Ed. Saber e ler.
Qual é diferente? Dentro e fora – Guido
Van Genechten – Ed. Brink Book.
Quer conhecer meus dinossauros?
Jonas Ribeiro – Franco Editora
N-P-S
Tô dentro, tô fora... – Alcy – Ed. Formato.
Qual é diferente? Feliz triste bravo –
Guido Van Genechten – Editora Brink
Book na Mochila
O Coelhinho desobediente – Therezinha
Casasanta – Editora do Brasil

