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LISTA DE2015
MATERIAL 2017
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
1º ANO
1º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL
Avenida Luciano das Neves, 510—Vila Velha, ES - Tel.: (27) 3204-2255

LÍNGUA PORTUGUESA
Título: Aprender Juntos
Português—volume 1
Editora: SM

Fax.: (27) 3204-2273 -

www.colegiosaojose.com.br

Material da mochila do aluno:

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

01 estojo contendo: 01 apontador com depósito,
03 lápis pretos, 01 borracha, 01 cola pequena e
01 tesoura sem ponta (com nome gravado).

Todo material deverá ser encapado e etiquetado com o nome
do aluno e entregue na reunião de pais.

jogo de canetinha hidrocor (fina).
MATEMÁTICA
Título: Aprender Juntos
Matemática—Volume 1
Editora: SM
ENSINO RELIGIOSO
Título: Crescer com alegria e fé 1
Autor: Ednilce Duran e Glair Arruda
Editora: FTD
Edição/Ano: 1ª Edição, 2012

INÍCIO DAS AULAS
INÍCIO DAS AULAS
06 de fevereiro de 2017
03 de fevereiro de 2015
REUNIÃO DE PAIS
REUNIÃO DE PAIS
03 de fevereiro às 9h30
matutino)
24 de(turno
fevereiro
03 de fevereiro às 16h
(turno
vespertino)
Matutino: 7h30
Vespertino: 13h30

caixa de lápis de cor (24 cores).
pasta fina de polietileno, com elástico na
cor amarela.

Não será aceito caderno espiral.
Reabastecer o material do estojo ao longo do ano.

UNIFORME:
Camisa com manga (unissex).

Camisa de Educação Física sem manga (unissex).
Camisa com manga longa (unissex).

Material que ficará no colégio:
cadernos brochura grandes (96 folhas) na
cor amarela (etiquetado): para: Português/
Matemática e outro para Ciências/História/
Geografia/Ensino Religioso.
caderno de desenho, capa dura (96 folhas).
avental para aula de arte;
caderno meia pauta, capa dura (96 folhas)
encapado de amarelo e etiquetado
revistas em quadrinho (novas).
revista grande usada (Veja, Super
Interessante ou Isto é).
jogo de madeira, de acordo com a faixa
etária da criança.
pasta catálogo 20 plásticos grossos.
pasta (2cm) de polietileno na cor amarela

(para as atividades de Inglês)

Bermuda em tactel (masculino).
Bermuda ciclista helanca (feminino).
Calça tactel (unissex).
Calça tradicional de brim (feminino e masculino).
Casaco em tactel ou moleton azul-marinho (unissex).
Jaleco de manga comprida de algodão.

Tênis de cor discreta.

Não será permitido o uso de calça jeans e casaco
que não seja o adotado pela escola.

