COLÉGIO SINODAL IBIRUBÁ
O ensino que faz a diferença!

LISTA DE MATERIAL – 2018
1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL PEDAGÓGICO:
 20 folhas de papel A4 coloridas;
 20 folhas sulfite 60 coloridas;
 50 folhas sulfite 60 brancas;
 5 folhas de papel A4 pretas;
 1 folha de papel dobradura;
 1 folha papel camurça;
 1 jogo pedagógico próprio para








idade;
1 lixa de fogão preta (aberta);
1 folha de EVA;
2 fotos 3X4 (ATUAL);
1 folha de crepom;
1 saquinho de lantejoulas;
1 rolo de fita de empacotamento
(marrom);
1 caixa de massinha de modelar.

*Observação: os nomes dos livros
didáticos estarão à disposição nas
livrarias e no site do colégio a partir
de janeiro de 2018.

MATERIAL PEDAGÓGICO
IDENTIFICADO (COM NOME):
 1 almofada;
 1 pasta com elástico (baixa);
 3 cadernos peq. de capa dura sem

espiral (48 folhas);
 1 caderno de caligrafia pequeno capa
dura (horizontal);
 1 bloco de folhas A3;
 1 Kit de Material Dourado individual

em madeira;
 1 toalha de lanche;
 1 toalha de mão;
 1 garrafinha para água;
 1 caixa de sapato encapada, com:
 1 caixa de lápis de cor;
 1 jogo de canetinhas (12 cores);
 2 lápis pretos (não lapiseira);
 1 apontador;
 1 borracha branca (simples);
 1 pincel;
 1 caixa de giz de cera (simples);
 2 tubos de cola grande;
 1 tesoura sem ponta;
 1 caixa de cola colorida;
 1 caixa de tinta guache de 6
cores;
 1 estojo.

DATAS IMPORTANTES:
 16.02.2018 (sexta-feira): Reunião com pais, às 16h 30min nas
dependências do Colégio Sinodal Ibirubá.
 19.02.2018 (segunda-feira): Início do ano letivo;
 19.02.2018 (segunda-feira): Entrega do Atestado Médico para
frequentar as aulas de Educação Física e Motricidade (entregar para a
professora, atualizado com data de janeiro ou fevereiro);

AVISOS IMPORTANTES:
 O uso do uniforme escolar é obrigatório e deverá ser usado diariamente













para melhor identificação do aluno.
O uniforme do Colégio Sinodal está sendo comercializado nas seguintes
empresas: Scheilan Sports, Confecções Fleck e Confecções Únika.
O material do ano anterior, em condições de uso, poderá ser aproveitado;
Respeitar as medidas indicadas para os cadernos, lápis, pastas etc., pois
tais indicações têm motivação pedagógica.
Trazer somente os materiais solicitados para evitar excesso de peso,
danos à postura e dispersão durante as aulas. Estojos extras, chaveiros,
apontador em forma de brinquedos são dispensáveis.
Evitar a compra de materiais de personagens, que são mais caros e não
trazem qualquer benefício ao processo educativo das crianças.
Durante o ano serão solicitados materiais de uso permanente para
reposição, conforme a necessidade.
Identificar todo o material escolar, peças do uniforme e materiais de
higiene com nome completo.
Trazer todo o material no primeiro dia de aula para a organização conjunta.
A agenda escolar é de uso obrigatório do aluno e será entregue no primeiro
dia de aula. Deverá ser utilizada diariamente, durante todo o ano letivo;
Entrevista dos responsáveis com a professora em data e horário a ser
definido.

Que o ano de 2018 seja repleto de alegrias, conquistas e grandes descobertas!
Você faz parte da Família Sinodal!

