
 

LISTA DE MATERIAL – 2020 

ENSINO FUNDAMENTAL I 

 1º ao 5º ANO 

*Todos os pertences de uso pessoal deverão ser enviados identificados com o nome e sobrenome do (a) aluno (a); 
Os materiais solicitados nesta lista deverão ser entregues no Colégio até o dia 27/01/20. 
Teremos uma reunião com os pais para apresentação de professores e demais informações importantes para o 
ano; 
 

 Datas das reuniões 
23/01/20, às 18h (1º ,2º, 3º, 4º e 5º ano) 
 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

Quantidade Produto 

1 unidade Bíblia (João Ferreira de Almeida, na versão Revista e Atualizada –n Ed. SBB) 

1 unidade Dicionário escolar da Língua Portuguesa (Míni HOUAISS – Ed. Objetiva) 

1 unidade Dicionário Oxford Escolar- Para Estudantes Brasileiros de Inglês – Nova Ortografia 

1 unidade Caixa de material dourado 

1 unidade Estojo com quatro divisórias  

3 unidades Lápis gripp triangular grafite 

2 unidades Borrachas brancas macias 

1 unidade Apontador com depósito 

1 unidade Caixa de lápis de cor com 12 cores ( para 1º e 2º ano modelo triangular) 

1 unidade Tesoura sem ponta 

1 unidade Adaptador de escrita (somente para as turmas do 1º,2º e 3º ano do EFI) modelo pera ou 
triangulo. 

1 unidade Caixa de gizão de cera triangular com 12 cores 

1 unidade Caixa de caneta hidrográfica com 12 cores (canetinha); 

1 unidade Pasta polionda azul A4 com elástico 2 cm 

1 unidade Régua de 30 cm (de acrílico ou metal) 

1 unidade Pincel tigre nº 8 

1 unidade Fichários ( para personalizar) lombada 6.0 

1 unidade Pacote com 10 divisórias A4 (plásticas, cores sortidas) A4 com 4 furos 

1 unidade Refil para fichário universitário branco pautado com linhas e com 4 furos (96 folhas) 

1 unidade Caderno quadriculado brochural (1x1cm)  (para 1º e 2º ano) 

1 unidade Caderno caligrafia universitário capa dura 96fls 79156 brochura  (para 1º , 2º  e 3º ano) 

1 unidade Livro infantil de acordo com a faixa etária  

   10 unidades Sacos plásticos A4 quatro furos transparente 

1 unidade Flauta doce – Modelo germânica ( Dica de marca: Yamaha ou Dolphin) 

1 unidade Avental infantil plástico ( para os momentos de atividade artísticas) 

   5 unidades Plásticos transparentes A4com 4 furos 

1 unidade Caixa de sapato (de adulto) com tampa, encapada com contact vermelho liso 

 2 unidades Cola líquida com 110g cada 

2 unidade Cola bastão com 40g (Pritt) 

1 unidade Rolo de fita crepe com 16mmx50m cada 

1 unidade Rolo de fita dupla-face com 50mmx30m cada 

      1 unidade Rolos de fita durex transparente de 12mm 

 



 
 
 
MATERIAL DE USO COLETIVO 

Quantidade Produto 

  4  unidades Pote de tinta guache de 250 ml cada 

2 unidades Revistas para recorte 

 2 unidades Blocos de A3 branco 

2 unidades  Folhas de papel Kraft 

2 unidades Folhas de cartolina branca 

4 unidades  Folhas de papel cartão (cores variadas) 

4 unidades Folhas de color set (cores variadas) 

2 unidades Papel crepom 

 6 unidades Placas de EVA lisa (cores variadas) 

 2 unidades Pacote de 500 folhas de papel sulfite branco A4 

2 metros TNT 

5 unidades  Romeu e julieta 

1 unidade Rolo pequeno de barbante 

1 unidade Nécessaire com escova de dente + pasta de dente + toalhinha + garrafinha ou squezze (para 
água). 
 

 
 
ATESTADO MÉDICO 
O aluno deve apresentar até 27/01/20 um atestado médico indicando ser apto para as atividades práticas 
de Ed. Física. 
Lembrando que o mesmo tem validade de 6 meses. 
Portanto o próximo deverá ser enviado 03/08/20 
 
 

 

NORMAS E PROCEDIMENTOS 
 
O Colégio Cristão Attos possui Normas e procedimentos específicos com a nossa 
individualidade. 
 
É muito importante que os pais ou responsáveis pelos alunos as conheçam por meio da agenda 
do aluno e do Manual dos Pais que está disponível em nosso site 

 

 

**USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO. 
 

A PARTIR DO DIA 27/01/20 TODOS DEVERÃO ESTAR COM UNIFORME COMPLETO. 
 

**SEGUE CONTATO PARA ENCOMENDA DE UNIFORMES: 
Rits Moda: 3876-0435 

 
Caso haja dúvidas, entre em contato conosco, pelos telefones: 3886-0725 ou (19)98357-7555 

 

 

 

 


