Relação de Materiais – 2019
1º Ano - Fundamental I
Adquirir na Papelaria
 Apostila Positivo – 04 volumes + 04 cadernos de atividades
 Livro de Inglês do Positivo
 Livro de Caligrafia: No Capricho
Adquirir no Colégio Glorinha
 Apostila do Glorinha Alfabetização (adquirir na secretaria do Colégio a partir do dia 04/02/2019)
 Apostila do Glorinha Matemática (adquirir na secretaria do Colégio a partir do dia 04/02/2019)
 Material Escola da Inteligência (será entregue na sala de aula)
01 fitilho
01 pincel nº 12
02 cadernos de linguagem “Meu 1º Caderno” 01 caderno de matemática “Meu 1º Caderno”
– 40 folhas
– 40 folhas – quadriculado 7mmX7mm
01 cola branca grande (boa qualidade)
500 folhas de sulfite A-4
02 cartelas de adesivos para convite dourada 300 copos descartáveis ou uma caneca
brilhante (círculo)
identificada para uso pessoal
04 EVA lisos, sendo 01 cor verde e 01 branco
01 pasta catálogo com 30 plásticos grossos
04 refis de cola quente (02 grossos e 02 finos) 04 blocos de post-it pequeno
10 lápis de escrever (boa qualidade)
01 caixa de lápis de cor grande com 36 cores
01 pasta de papelão com trilho branca
03 caixas de lenços de papel
01 pacote de penas coloridas
03 caixas de massa de modelar
01 apontador com depósito
10 cartelas de adesivos (motivo infantil)
01 EVA estampado
01 maleta polionda com alça (infantil)
02 EVA de glitter
01 estojo médio com zíper
03 EVA atoalhado (sendo 01 vermelho)
01 bolinha de ping-pong
03 borrachas
01 pacote de lacinhos branco, rosa ou azul
01 caixa de tinta guache com 12
01 pacote de palitos de sorvete
01 livro de literatura infantil (crianças de 6 a 7 01 material dourado pequeno (colocar nome
anos)
em cada peça e guardar em um potinho)
50 folhas de sulfite 40
Colocar o NOME em todos os materiais e uniforme, inclusive em cada um dos lápis. Fazer abertura em
todos os cadernos. Colocar os plásticos na pasta catálogo.
O UNIFORME ESTARÁ DISPONÍVEL NOS SEGUINTES LOCAIS:
Uso diário obrigatório, não sendo permitidas variações no mesmo.

 Papelaria Lápis de Cor
 Loja Star Baby – Rua Dr. Munhoz da Rocha 1065, sala 01- Fone: 99609-4083
 Casa dos uniformes (Maringá) www.casadosuniformes.com.br
Obs.: O uniforme OFICIAL da Escola é produzido pela Casa dos Uniformes, não sendo
permitida sua reprodução por terceiros (PIRATARIA é crime e está sujeita às sanções legais).
 É vedado o uso da logomarca, de propriedade do Colégio, protegida pela Lei 9.279/96, para todo e
qualquer tipo de material, salvo por autorização expressa do colégio, como, por exemplo, confecção de
uniformes, bordado ou plotagem da logomarca sem autorização, bem como eventos a serem realizados
fora das dependências do Colégio. (Conferir CONTRATO 2019).

IMPORTANTE:
Dia 04/02/2019 - 13 horas – presença dos pais e alunos na sala de aula para avisos, informações e
entrega dos materiais à professora. Logo após, serão dispensados.
Dia 05/02/2019 - aula normal.
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