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IMPORTANTE: materiais complementares 
poderão ser solicitados durante o ano letivo.

IMPORTANTE: materiais complementares 
poderão ser solicitados durante o ano letivo.

ensino 
FundAMentAl

1º ANO

Língua Inglesa - Brick by Brick - 1º ano
    Editora Standfor
Língua Espanhola - Colores Livro 1 - Editora FTD
Língua Portuguesa - Ligamundo - 1º ano - Editora Saraiva
Matemática - Ligamundo - 1º ano - Editora Saraiva
Filosofia / OPEE - Empreendedorismo e Projeto
    de Vida - Livro 1 - Leo Fraiman
Literatura Infantil: Serão utilizados os livros da Biblioteca

2. livros didátiCos

* Materiais de uso diário sujeitos a reposição.

1. MAteriAl de uso PessoAl
Todo o material deve estar etiquetado com o nome do estudante 
(EM CAIXA ALTA).

 » 02 Cadernos para: 
 Língua Portuguesa; 
 Ciências; 
 Geografia; 
 História; 
 Filosofia/ OPEE e Ensino Religioso (juntas);
 » 01 Caderno para Língua Espanhola;
 » 01 Caderno quadriculado para Matemática.

3. orgAnizAção dos CAdernos e 
CoMPonentes CurriCulAres

01* Apontador com depósito

01 Avental para as aulas com tinta
Pode ser o mesmo do Infantil 5

01* Borracha branca macia

01* Caderno quadriculado, grande, 40 folhas 
Tilibra Academie Kids - papel 70g/m2

03* Cadernos com linhas, grandes, 40 folhas 
Tilibra Academie Kids - papel 70g/m2 

01* Caixa de lápis de cor 12 cores

01 Caixa de Material Dourado em madeira - 111 peças 
(será utilizado nas turmas posteriores)

01* Cola branca tubo - 110 gramas

01 Estojo com zíper (sugestão com divisória)

01 Almanaque Turma da Mônica, grande

02* Lápis de escrever triangular - nº 2

01 Malote cristal com zíper - 214mm x 127mm

01 Pote de massa de modelar de base amido, 
500g (cor livre)

01 Pasta ou mochila para carregar o material diário

02 Pastas plásticas transparentes, cristal fina, com aba de 
elástico, tamanho ofício, nas cores azul e verde.

01 Régua 30 cm

01 Tela de 30cm x 30 cm

01 Tesoura sem ponta, pequena. No caso de criança 
canhota, comprar tesoura específica.

02 Revistas para recorte

01 Pacote de palitos de picolé coloridos - 50 unidades.

01 Pincel chato nº 6 (de pelos) para pintura com tinta

*E-COMMERCE FTD

*E-commerce FTD: Orientações de acesso e compras 
disponíveis em https://cvsaojose.com.br/material-escolar

*E-COMMERCE FTD

*E-COMMERCE FTD



SENHORES PAIS, solicitamos atenção Às seguintes orientações:

• Os materiais de uso coletivo serão solicitados conforme a necessidade, 
durante o ano letivo.

• A agenda escolar será entregue na primeira semana de aula, sem custo 
para o estudante. Seu uso é diário e obrigatório. No caso de perda, o 
estudante deverá comprar outra agenda na secretaria do Colégio.

• Todos os materiais de uso individual, deverão estar identificados com 
o nome do estudante, inclusive todas as peças do uniforme (UTILIZAR 
LETRA CAIXA ALTA). Por exemplo: cada unidade da caixa de lápis de 
cor, lápis avulsos, borrachas, apontador, etc. Nos cadernos e livros, 
identificar o nome na capa (externa).

• Os materiais são sujeitos à reposição. Cabe à família observar e orientar 
o(a) estudante sempre que necessário. É fundamental que o estojo 
esteja completo e organizado durante todo o ano letivo.

• Para a lição de casa é importante que esteja disponível: o lápis preto, 
a borracha, o apontador, lápis de cor, tesoura, régua e cola.

UNIFORMES
Educação infantil e 
ensino fundamental

• Calça, bermuda ou saia-calça do colégio na 
cor azul royal;

• Camiseta branca;
• Moletom, casaco ou jaqueta na cor azul royal;
• Tênis.
O uso do uniforme é obrigatório. Favor identificar 
todas as peças com caneta de tecido. Para segu-
rança dos educandos, não será permitido o uso de 
sandálias, botas, chinelos ou sapatilhas. 
O Uniforme poderá ser adquirido nas lojas:

FINA ESTAMPA
Rua Palestra Itália, 547, Morumbi - Foz do Iguaçu - PR

(45) 3578-1196
@finaestampauniformes (45) 99908-6227 

ESTATEX
Av. Brasil, 1571, Sala 01, Centro, Foz do Iguaçu - PR

(45) 3027-4999
(45) 99970-0286@malharia.estatex

Os materiais poderão 
ser adquiridos na 

papelaria

 www.encopelpapelaria.com.br 
Centro: (45) 3521-5400

República Argentina: (45) 3522-2202
JK: (45) 3521-5414


