
Lista de Material - 2023

Senhores pais,

Segue a lista de papelaria.

A lista dos livros didáticos, paradidáticos, apostilas e materiais específicos será
divulgada dia 5 de dezembro.

O material especificado abaixo deverá ser entregue à morá de seu(sua) filho(a).

A comunicação entre família e escola é realizada pela agenda digital que se
encontra disponível no portal do Colégio.

Os alunos receberão o planner 2023 para a organização da rotina escolar.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Coordenação do Ensino Fundamental Anos Iniciais / Direção

MATERIAL INDIVIDUAL

MOCHILA – que acomode a pasta de tarefas

LANCHEIRA

PASTAS
➔ 2 pastas de plástico com grampo mola – tamanho ofício (355x240x20mm-

*sugestão de marca: YES)*, sendo:
● 1 Atividades – 20 plásticos - cor: azul
● 1 Avaliações – 30 plásticos – cor: amarela ou verde

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



CADERNOS
➔ 5 cadernos capa dura brochura, 96 fls., formato 200x275mm, sendo:
● 1 caderno para Língua Portuguesa – cor: azul
● 1 caderno para História – cor: amarelo (apenas para alunos ingressantes em 2023)

● 1 caderno para Geografia – cor: verde (apenas para alunos ingressantes em 2023)

● 1 caderno para Ciências – cor: vermelho (apenas para alunos ingressantes em 2023)

● 1 caderno para Cultura Judaica – cor: laranja

➔ 1 caderno universitário 100fls. capa dura, sem desenhos internos e sem folha
picotada para Língua Inglesa

➔ 1 caderno grande pedagógico quadriculado universitário 1cm X 1cm – Sugestão:
marca Romitec para Matemática

➔ 1 caderno de desenho - 96 fls. (275mm x 200mm)

ESTOJO COMPLETO
4 lápis pretos grafite nº 2B
1 caneta marca texto
3 tubos pequenos de cola em bastão
1 tesoura sem ponta com o nome gravado (de preferência de aço)
1 apontador com depósito que caiba no estojo
2 borrachas macias
1 caneta esferográfica cor verde
1 caixa de lápis de cor (12 cores)
1 estojo de caneta hidrográfica fina (12 cores)
1 régua de 15 cm

ARTE (Uso coletivo - Os materiais de arte, para uso coletivo, não precisam ser
identificados de forma unitária)

1 bloco de papel canson A3 180gr branco
1 bloco de papel Creative colorido A4
1 pacote de 100 fls sulfite branca 90g
1 rolo de fita crepe estreita (25mmx50)
1 estojo de aquarela 12 cores
1 bloco de papel canson A4 180gr branco
1 lápis 4b

1 KIPÁ (com nome) – para ficar dentro da mochila



HIGIENE PESSOAL
1 escova de dentes (com protetor)
1 pasta de dentes
1 squeeze para água

* tanto a nécessaire quanto seus itens deverão estar devidamente identificados.

OBSERVAÇÕES:
a)Os materiais acima devem sempre estar na mochila do(a) aluno(a) e repostos

quando necessário.
b) Identificar TODO o material com nome do(a) aluno(a) e ano.

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


