
   

 
 
 
MATERIAL BÁSICO DE USO INVIDIVUAL 

 01 mochila (preferencialmente sem rodinha) 

 01 garrafinha para água (para ficar na mochila) 

 01 pasta de elástico fina (transparente) (tamanho ofício) – 
para o envio do dever de casa 

 03 pastas plastificadas, transparentes, com trilho de plástico 
– para as atividades dos projetos que serão enviadas para 
casa 

 01 pasta de elástico polionda grossa (vermelha) (Portfólio) 

 01 caixa de hidrocor grosso (12 cores) 

 01 caixa de hidrocor fino (12 cores) 

 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

 01 aquarela (12 cores) 

 01 caixa de pintura a dedo (6 cores) 

 01 pacote de colorset – A4 - Para atividades artísticas no 
decorrer do ano letivo 

 01 bloco de papel Canson A4 (140 g/m) – Para atividades 
artísticas no decorrer do ano letivo 

 01 caixa de cola colorida (6 cores – 25g) 

 01 estojo de caneta permanente (6 cores) 

 02 potes de massa de modelar 500g (rosa ou roxa) - Para 
atividades lúdicas diversas no decorrer do ano 

 01 tela de 24x30 

 01 tubo de cola branca líquida (90g) 

 03 cadernos de 96 folhas (capa dura, sem espiral, vertical, 
grande) (Português, Matemática e CSN) 

 02 cadernos de 48 folhas (capa dura, sem espiral, vertical, 
grande) (Leitura e Resolução de problemas) 

 01 caderno 1⁄2 pauta (capa dura, sem espiral, grande, 
horizontal) (Pesquisa) 

 01 estojo pequeno – para ficar na mochila 

 04 lápis HB (nº 2) 

 01 borracha 

 01 apontador com recipiente 

 01 régua de 15 cm de silicone 

 01 tesoura sem ponta (com o nome gravado) 

 01 tubo de cola bastão 

 01 Material Dourado (matemática)  
 1 Tangram de madeira 
 
 

 
 
 
PRODUÇÃO TEXTUAL 
01 pasta catálogo transparente com 30 plásticos, para organizar 
as produções textuais. 
 
INGLÊS 
BRIGHT FUTURES 1 EF1 5H ALUNO C2 PK 
Editora: Oxford. 
ISBN: 978.098.000.1709 
01 pasta catálogo transparente com 30 plásticos, para organizar 
as atividades. 
 
ARTE 

 01 avental para pintura 

 01 toalhinha de mão 

 01 tela de 20x20 
 
MATERIAL PARA TER EM CASA E REALIZAR AS ATIVIDADES 

 01 estojo pequeno contendo tesoura escolar sem ponta, 
cola bastão, lápis grafite triangular jumbo, apontador e 
borracha 

 01 caixa de hidrocor grosso ou fino (12 cores) 

 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 
 

OBSERVAÇÕES 
Todos os itens deverão estar identificados com o nome da 
criança e a turma. 
Os itens de uso individual deverão ser encaminhados ao Colégio 
a partir do primeiro dia de aula. 
Poderão ser solicitados ao longo do ano: alimentos para a 
realização de práticas culinárias, ilustrações ou objetos para 
projetos pedagógicos, revistas, rótulos, sucatas, embalagens, 
materiais de uso individual para reposição e taxas para eventos 
culturais e atividades. 
 
 

OPÇÃO PARA COMPRA DE LIVROS ONLINE: 
 
Oxford 
http://www.disal.com.br/colegiolasalleabel 

 

 


