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www.institutosagradafamilia.org.br

Fone: 4422-4430

Nossa lista de materiais e uniformes se encontram no
Bazar e Papelaria “Arte e Saber” (em frente ao ISF) Tel: 4425-8596

LIVROS DIDÁTICOS:
•

Projeto Vira e Mexe – Vol. 2
Autora: Regina Nogueira Borella
Editora: Saraiva

•

GREENMAN & THE MAGIC FOREST STARTER - A
Cambridge University Press

LIVRO PARADIDÁTICO: (1ºBimestre)
•

João e o Pé de Feijão
Autor: Bia Vilella
Editora: Paulinas

MATERIAIS (Uso Pessoal):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 agenda escolar da REDE BENEDITINA
01 pasta com elástico (fina)
04 pastas com presilhas Romeu e Julieta
20 sacos plásticos – A4 (grosso)
01 estojo escolar em tecido (3 partes)
01 apontador com depósito (jumbo)
02 lápis grafite triangulares Jumbo
01 caixa de lápis de cor jumbo - 12 cores
01 caixa de giz de cera 12 cores (curton)

MATERIAIS (Uso Coletivo):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

02 caixas massa de modelar SOFT- 12 cores
05 potes de glitter (cores variadas)
05 potes de lantejoula (cores variadas)
01 rolo de fita adesiva (durex grosso)
01 rolo de fita crepe (grossa)
01 pincel chato nº 16
01 fita dupla face grossa
500 folhas de sulfite branco – A4 (Chamex)
100 folhas de sulfite branco – A3 (Chamex)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 jogo de canetinhas (grossa) 12 cores
01 borracha macia
02 tubos de cola bastão 40g (Pritt)
01 tubo de cola líquida
01 tesoura sem ponta
01 tela para pintura – 24cm X 30 cm
01 jogo pedagógico
01 alfabeto móvel em EVA
01 pacote de papel canson A4

•
•
•
•
•
•
•

04 papel crepom (2 verde e 2 amarelo)
01 pote de toalha umedecida
02 caixas de lenço de papel grande
01 rolinho para pintura (espuma)
01 pacote de bexigas (cores variadas)
02 rolos de fitilho (cores variadas)
01 bloco Coleção Ecocores A3 110 g/m2
Novaprint 21 cores com 42 folhas
2 durex colorido (cores variadas)

•

MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL:
01 nécessaire
01 escova dental infantil (com capa protetora)
01 creme dental infantil
01 troca de roupa – manter sempre na mochila

01 toalhinha de mão – com nome
01 squeeze – com nome
01 camisetavelha ou avental com nome (para
aulas de pintura).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
 Os materiais devem ser etiquetados na frente, com o nome completo do aluno;
 O aluno deverá trazer a agenda escolar diariamente, para que sejam feitas
anotações e comunicações em geral;
 Os materiais devem sempre ser repostos ao término;
 Os uniformes deverão estar identificados com nome completo;
 Preencher a primeira folha da agenda com dados pessoais do aluno.



Eventualmente, poderão ser solicitados materiais complementares.

Início das aulas: 25/01/2018

