COLÉGIO VIVA VIDA
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

LISTA DE MATERIAL – 2019 1º ANO – ENS.FUNDAMENTAL
PARA USO DIÁRIO
1 agenda tipo “Agenda do Estudante” (contendo uma folha para cada dia da semana)
1 mala ou mochila grande SEM RODINHAS
1 lancheira e 1 guardanapo de tecido para apoio do lanche na mesa
1 caderno capa dura brochura grande (tipo universitário) de 100 folhas
1 pasta plástica transparente com elástico
1 borracha FABER CASTELL
1 tesoura pequena sem ponta, com nome gravado TIPO MUNDIAL
2 lápis preto nº 2 - ECOLÁPIS SUPERSOFT BLACK
1 régua de 30 cm (TILIBRA) Flexivel
1 tubo de cola branca pequena - TENAZ
1 tubo cola bastão
1 caixa de lápis de cor grande (mínimo 12 cores) - Caras & Cores - FABER CASTELL
1 estojo
1 apontador com depósito
1 jogo de canetas hidrográficas com 12 cores - FABER CASTELL
1 garrafinha para água (pequena)
MATERIAL DE HIGIENE (DE USO PESSOAL COM NOME)
1 escova dental com protetor
1 toalhinha para higiene pessoal
1 tubo de creme dental de 90g
1 copo plástico sem canudo pequeno
Obs. Colocar esse material dentro de uma nécessaire na mochila que ficará sob a responsabilidade do aluno.
PARA FICAR NA ESCOLA à disposição do aluno
6 caixas de lenço de papel
1 livro de história adequado à idade do aluno
2 gibis finos ou 1 grosso
2 revistas (Atenção ao conteúdo da revista, algumas são inadequadas para escola)
1 Revista Picolé Infantil
1 cartela de Adesivo
●
●
●
●

Todo o material do aluno deverá ser identificado, inclusive o uniforme.
Os cadernos deverão ser encapados com plástico transparente
Os materiais acima deverão ser repostos sempre que necessário
Material de Artes, Trabalhos em classe, xerox de atividade, lembranças em datas especiais, serão cobrados em
taxa única.
Nome: ____________________________________________________________
Material Didático: R$ 1.547,00 (à vista)
Forma de Pagamento: 08 x R$ 195,00 (cartão/cheque) ou 12 x R$ 130,00 (cheque/boleto)
Início das aulas: 28/01/2019 (2ª feira)
Horário de Aula: Matutino – 7h30min às 12h / Vespertino – 13h às 17h30min
Reunião de Pais: 01 ou 02/02/2019 (data e horário a ser confirmado)

Site: colegiovivavida.com.br

