
 
 

Lista de material - 2018 

 

 

 

MOCHILA – que acomode a pasta de tarefas 

 

PASTAS 

4 pastas de plástico com grampo mola – tamanho ofício (355x240x20mm)*, sendo:  

─ 1 Língua Portuguesa / História e Geografia – cor: azul 

─ 1 Matemática / Ciências – cor: amarela 
─ 1 Cultura Judaica - com 30 plásticos – cor: fumê 
─ 1 Língua Inglesa - com 4 plásticos – cor: vermelha 

*sugestão de marca: YES- ref: 9912CR 

1 pasta fina com elástico para tarefas de casa - cor: cristal 
 
CADERNOS 

1 caderno meia pauta 40 fls.* (Atualidades e Roda de Leitores) 
*sugestão de marca: Tilibra- ref: 9912CR 

 
1 caderno de desenho 100 fls. 

     
ESTOJO COMPLETO 

4 lápis pretos grafite nº 2B 

1 caneta marca texto 

2 tubos grandes de cola em bastão 

1 tesoura sem ponta com o nome gravado 
1 apontador com depósito que caiba no estojo 

2 borrachas macias (brancas ou pretas) 
1 caneta Futura ponta fina – cor: preta 

1 caixa de lápis de cor (12 cores) 

1 estojo de caneta hidrográfica fina (12 cores) 

 
2 KIPOT (com nome). 
 
NÉCESSAIRE DE HIGIENE PESSOAL  

1 escova de dentes (com protetor) 
1 pasta de dentes 

1 fio dental 
 

* tanto a nécessaire quanto seus itens deverão estar devidamente identificados 

 
OBSERVAÇÕES: 

a) Os materiais acima devem sempre estar na mochila do(a) aluno(a), sendo repostos  quando 

necessário. 

b) Identificar todo o material com nome do(a) aluno(a) e série. 

c) Todos os materiais do ano anterior que estiverem em bom estado poderão ser reaproveitados 

d) A agenda fornecida pelo Colégio é OBRIGATÓRIA e deve ser utilizada diariamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º ano - Fundamental 

 



 
 
 

Material Didático 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livros Paradidáticos 

 

 
 
 

LIVRO AUTOR EDITORA ISBN 

Este é o lobo Alexandre Rampazo DCL 9788536822341 

Quem manda aqui? 

André Rodrigues 
Larissa Ribeiro Paula 

Desgualdo 
Pedro Markun 

Companhia das 
Letrinhas 

9788574066912 

The thinking 
train – At the zoo 

PUCHTA , Herber 
GERNGROSS, 

Gunte. 

Helbling 
Languages 

978399045302-5 

1 gibi escolha pessoal 

Ao longo do ano, será solicitado mais um livro paradidático, e o título informado com 
antecedência. 

 

 
 
 
 
 

Disciplina  

Língua 
Hebraica 

Kit Tal Am - R$ 123,00 

(será entregue na classe) 

O boleto será enviado com vencimento 
em março 

 
Língua 
Inglesa 

ISBN 
9781316627662 

 

Kid's Box updated 
2nd Ed SB L1 

NIXON, Caroline 
TOMLINSON, 

Michael 
Cambridge 

ISBN 
9781316628744 

Kid's Box updated 
2nd Ed L1 WB w 
online resources 

NIXON, Caroline 
TOMLINSON, 

Michael 
Cambridge 

Jogos de 
raciocínio 

Kit Mind Lab - R$ 230,00 

(será entregue na classe) 

O boleto será enviado com vencimento 
em abril 

Apostila de movimento – Baixar do site do colégio e imprimir no início do ano letivo. 



 
 
Para aquisição dos livros, indicamos 

 
 
 

Material de Arte 

 
 
 
 

1 lápis preto 2 B 

1 lápis preto 6 B 

1 borracha 

1 estojo de caneta hidrográfica 12 cores ponta fina  

1 bloco de papel canson A4 180gr branco 

1 bloco de papel canson A3 180gr branco 

1 bloco de papel Creative colorido 

1 pacote com 100 folhas de sulfite branco 90gr 

1 rolo de fita crepe estreita (24mmx50) 

1 pote de cola branca de 500ml 

1 tesoura escolar sem ponta (de preferência de aço) 

1 pincel chato   

 
 

* Observação: os materiais individuais de Arte ficarão armazenados no ateliê para uso durante o ano letivo e serão 
devolvidos no final do ano. 

 

 

 
  

Livraria da Vila  
Sh. Higienópolis - 3661.3300  
www.livrariadavila.com.br  
 
 
Livraria Disal  
Rua Maria Antonia, 380 
3256-0264 / 11 3256-7293 
www.disal.com.br 
http://www.disal.com.br/convenio/renascenca/ 

 

Livraria Livro Fácil  
3274.6000  
www.livrofacil.net  

 
  
Livros da área judaica: 
Livraria Sêfer 
Al. Barros, 735 –  
Tel: 3826.1366 
www.sefer.com.br 

Livraria Saraiva  
Sh. Higienópolis - 
3660.0200  
www.saraiva.com.br  
 
 

Livraria Cultura 
Sh. Bourbon – 3868.5100  
www.livrariacultrura.com.br  
 
 
 
 
 
 
 

    
    

http://www.disal.com.br/
http://www.disal.com.br/convenio/renascenca/


 

TRANSPORTE - para as famílias que NÃO aderiram ao transporte oferecido pelo colégio e optarem por 

contratos particulares: 

 Jaime – tel: 3672-9509 e 99687-1454 

 Roberto/Cecília. Tel: 3462-9399 e 94741-1655 

UNIFORMES 

Importante: 

Em 2018 os alunos do Fundamental poderão usar calças azul-marinho. Em dias de Educação Física não 

será permitido o uso de calça jeans.  

 Lucia Uniformes - tel: 3872-3821 e 3875-1075. R. Minerva, 357 (www.luciauniformes.com.br) 

Atendimento: 2ª a 6ª feira das 9 às 18 horas. Sábados das 9 às 13 horas. 

 Sadaka uniformes - tel: 4327-6257. R. Barra do Tibagi, 614.  

Atendimento: 2ª a 6ª feira das 8 às 18 horas. Sábados das 9 às 14 horas. 

 Tipinifini - tel: 99442-2394. Rua Iolanda, 57 – Mooca (www.tipinifini.com.br).  

Atendimento: 2ª a 6ª feira das 9 às 17 horas. 

  

                                     

http://www.luciauniformes.com.br/
http://www.tipinifini.com.br/

