Livro de literatura infantil adequado à idade
Gibi adequado à idade
Estojo grande com 2 divisórias
Lápis grafite
Marcador retroprojetor preto – ponta média
Apontador com lixeira
Borracha branca macia
Tesoura com o nome gravado
Pincel nº 14
Cola bastão
Tubo de cola líquida grande - 110 gramas
Caderno Pedagógico de linhas – grande
Caderno pedagógico para matemática – grande
Caderno de caligrafia pedagógico
Caderno de desenho grande
Caixa de cola colorida (5 cores)
Caixa de tinta 6 ou 12 cores
Caixa de lápis de cor 24 cores
Caixa de giz de cera curto 12 cores
Caixa de clipes colorido
Caixa de massa para modelar
Jogo de canetas hidrocor (fina)
Caixa de sapato encapada
Cartela de figurinha adesiva
Balões coloridos nº 7 – laranja
Cartolina branca
Papel crepom – qualquer cor
Papel cartão – qualquer cor
Papel celofane- qualquer cor
Cartolina Dupla face (color set) cores variadas
Folha de papel sulfite branco
Bloco de papel criativo Lumi
Bloco de papel Canson (A4) – branco – 20 folhas
E.V.A - material emborrachado 2mm – cores variadas
E.V.A. - material emborrachado –plush branco e preto
E. V. A. material emborrachado – glíter azul
Durex colorido
Envelope de carta branco
Envelope de carta colorido
Palito de picolé cor natural com 100
Pasta com grampo
Pasta poliondas média
Camiseta usada grande para pintura
Fita mimosa colorida
Revista para recorte
Guardanapo de tecido com nome bordado
Creme dental
Escova dental com proteção e nome
Toalha para higiene pequena com cordão e nome bordado
Copo plástico com nome
Sacola com o nome para higiene
Garrafa para água
Jogo pedagógico adequado à idade

ESI- COLÉGIO NOSSA SENHORA DE BELÉM
LISTA DE MATERIAIS – 2018
1º. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
1
1
1
6
1
1
2
1
1
4
2
1 – 48 fls.
1 – 48 fls.
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
6
24
3
2
1
1
2
100
1
1
2 placas
1 placa de cada cor
2 placas
3
6
3
1 pacote
4
1
1
10 metros
2
1
1
1
1
1
1
1
1

* Todos os materiais deverão estar devidamente marcados com o nome e série/ano que o aluno frequentará.
* A agenda 2018 será entregue ao aluno na primeira semana de aula (brinde da escola).
* Agora somente o livro de espanhol será adquirido no colégio, os livros didáticos da Positivo e o livro de religião deverão ser
adquiridos pelos responsáveis dos alunos pelo site: colegiobelem.lojanaescola.com.br.
* A entrega de materiais e reunião será no dia 01 de fevereiro (quarta-feira) às 13 h 30. As aulas iniciarão normalmente no
dia 05 de fevereiro (segunda-feira).

ESI- COLÉGIO NOSSA SENHORA DE BELÉM
LISTA DE MATERIAIS – 2018
2º. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL

Estojo escolar

1

Apontador com lixeira

1

Borracha branca macia

1

Lápis preto

2

Tesoura sem ponta com nome gravado

1

Cartela de figurinha adesiva

4

Régua plástica 30 cm

1

Caderno de português pequeno com margem

1 – 96 fls

Caderno de linhas pequeno para textos

1 – 48 fls

Caderno de caligrafia pedagógico

1

Caderno de matemática quadriculado pequeno com margem

1 – 96 fls

Caderno de ciências pequeno com margem

1 – 48 fls

Caderno de história pequeno com margem

1 – 48 fls

Caderno de Geografia pequeno com margem

1 – 48 fls

Caderno de Filosofia e Ensino Religioso pequeno com margem

1 – 48 fls

Caderno de desenho grande com margem

1

Caderno grande de uma matéria

1

Caixa de lápis de cor

1

Caixa de giz de cera grosso pequeno

1

Caixa de massa de modelar

1

Estojo de canetinhas

1

Caneta marca texto

1

Cola branca líquida

1

Cola branca em bastão

2

Caixa de clips colorido

1

Durex colorido

2

Livro de literatura infantil adequado à idade – Autora: Ana Maria Machado

1

Gibi
Folha de papel sulfite branca
Bloco de papel criativo Lumi
Bloco de papel Canson (A 4) branco
Envelopes coloridos (16 x 12)

1
100
1
20
5

Pasta fina plastificada com elástico

1

Pasta com grampo

4

Folha de papel cartão dupla face - cores variadas

2

Folha de papel collor set – cores amarelo e marrom

2

Folha de papel almaço

30

Folha de cartolina branca

1

Folha de celofane

1

Folha de papel cartão

1

Papel crepom
E.V.A - material emborrachado liso 2 mm - cores variadas

1
2 placas

E.V.A -material emborrachado – Plush (branco ou preto)

1 placa

E. V. A – material emborrachado – glíter verde

1 placa

Balões (nº.8) – branco ou vermelho

24

Material dourado pequeno (madeira)

1

Revista para recorte

1

Calculadora simples

1

* Todos os materiais deverão estar devidamente marcados com o nome e série/ano que o aluno frequentará.
* A agenda 2018 será entregue ao aluno na primeira semana de aula (brinde da escola).
* Agora somente o livro de espanhol será adquirido no colégio, os livros didáticos da Positivo e o livro de religião deverão ser
adquiridos pelos responsáveis dos alunos pelo site: colegiobelem.lojanaescola.com.br.
* A entrega de materiais e reunião será no dia 01 de fevereiro (quarta-feira) às 13 h 30. As aulas iniciarão normalmente no
dia 05 de fevereiro (segunda-feira).

ESI- COLÉGIO NOSSA SENHORA DE BELÉM
LISTA DE MATERIAIS – 2018
3º. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
Estojo escolar

1

Apontador com lixeira

1

Borracha branca macia

1

Lápis preto

2

Tesoura sem ponta com nome gravado

1

Régua plástica 30 cm

1

Caderno de português pequeno com margem

1 – 96 fls

Caderno de linhas pequeno para registro de leitura

1 – 96 fls

Caderno de caligrafia

1 – 96 fls

Caderno de matemática pequeno com margem (quadriculado pequeno) brochura

1 – 96 fls

Caderno de ciências, história, geografia e um filosofia e ensino religioso

4 – 96 fls

Caderno de desenho grande com margem

1

Caixa de massa de modelar

2

Caixa de lápis de cor

1

Estojo de canetinhas

1

Grifa texto - amarelo

2

Tinta guache – caixa com 6 cores

1

Cola líquida

2

Cola em bastão

4

Cola colorida

1

Caixa de clips colorido

1

Durex colorido

4

Livro de literatura infantil adequado à idade – Autor (a): Ruth Rocha, Ziraldo

1

Gibi

1

Minidicionário da Língua Portuguesa (de acordo com novo acordo ortográfico) de
preferência Aurélio, Michaelis ou Soares Amora

1

Folha de papel sulfite branca
Bloco de papel criativo Lumi

100
1

Bloco de papel Canson ( A4 ) branco

20

Envelopes brancos

10

Envelopes coloridos pequenos

10

Pasta fina plastificada com elástico

1

Pasta com grampo

4

Folha de papel cartão dupla face cores variadas

2

Folha de papel almaço com pauta

20

Folha de cartolina branca

3

Folha de papel cartão

1

Folha de papel celofane

1

Papel crepom

1

Folha de papel collor set – cores preto e vermelho

2

E.V.A – material emborrachado liso 2 mm – cores variadas (exceto rosa e lilás)

2 placas

E.V.A –material emborrachado – Plush (verde ou marrom)

1 placa

E.V.A – material emborrachado – glíter azul

1 placa

Balões nº 8 – branco ou vermelho

24

Palitos de sorvete – pacote

1

Revista para recorte

1

Calculadora simples

1

Pote com tampa (sorvete)

1

* Todos os materiais deverão estar devidamente marcados com o nome e série/ano que o aluno frequentará.
* A agenda 2018 será entregue ao aluno na primeira semana de aula (brinde da escola).
* Agora somente o livro de espanhol será adquirido no colégio, os livros didáticos da Positivo e o livro de religião deverão ser
adquiridos pelos responsáveis dos alunos pelo site: colegiobelem.lojanaescola.com.br.
* A entrega de materiais e reunião será no dia 01 de fevereiro (quarta-feira) às 13 h 30. As aulas iniciarão normalmente no
dia 05 de fevereiro (segunda-feira).

ESI- COLÉGIO NOSSA SENHORA DE BELÉM
LISTA DE MATERIAIS – 2018
4º. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
Estojo escolar

1

Apontador com lixeira

1

Borracha branca macia

2

Lápis preto

2

Caneta esferográfica azul (0.5)

2

Caneta esferográfica vermelha (0.5)

1

Grifa texto – amarelo

1

Tesoura sem ponta com nome gravado

1

Régua plástica 30cm

1

Caderno de português grande com margem

1 – 48 fls

Caderno de matemática grande com margem brochura (1 matéria brochura)

1 – 96 fls

Caderno de ciências, grande com margem

1 – 48 fls

Caderno de história e geografia grande com margem de uma matéria

2 – 48 fls

Caderno de filosofia e Ensino religioso grande com margem de uma matéria

1 – 96 fls

Caderno de caligrafia grande

1

Caixa de lápis de cor

1

Estojo de canetinhas

1

Cola líquida

1

Cola em bastão

1

Cola relevo – qualquer cor

1

Caixa de clips colorido

1

Durex colorido

1

Calculadora simples

1

Livro de literatura infantil (De olho nas Penas-Ana Maria Machado /A bolsa Amarela-Lygia Bojunga)

2

Gibi (Mangá - turma da Mônica Jovem)

1

Minidicionário da Língua Portuguesa (de acordo com novo acordo ortográfico) de preferência Aurélio,
Michaelis ou Soares Amora

1

Minidicionário de Espanhol

1

Folha de papel sulfite branco

100

Folha de papel canson (A4)

20

Folha de papel almaço com pauta

05

Bloco de papel criativo Lumi

1

Envelopes coloridos (16 x 12)

5

Pasta fina plastificada com elástico

1

Pasta com grampo

4

Folha de papel collor set – cores verde e preto

2

Folha de cartolina branca

3

Folha de papel cartão – cores variadas

2

E.V.A – material emborrachado liso 2 mm – cores variadas

2 placas

E.V.A –material emborrachado – Plush (vermelho ou verde)

1 placa

E.V.A – material emborrachado – glíter laranja

1 placa

Balões nº 8 – branco

24

Revista para recorte

1

Atlas escolar

1

* Todos os materiais deverão estar devidamente marcados com o nome e série/ano que o aluno frequentará.

* A agenda 2018 será entregue ao aluno na primeira semana de aula (brinde da escola).
* Agora somente o livro de espanhol será adquirido no colégio, os livros didáticos da Positivo e o livro de religião deverão ser
adquiridos pelos responsáveis dos alunos pelo site: colegiobelem.lojanaescola.com.br.
* A entrega de materiais e reunião será no dia 01 de fevereiro (quarta-feira) às 13 h 30. As aulas iniciarão normalmente no
dia 05 de fevereiro (segunda-feira).

ESI- COLÉGIO NOSSA SENHORA DE
BELÉM
LISTA DE MATERIAIS – 2018
5º. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
Estojo escolar

1

Apontador com lixeira

1

Borracha branca macia

1

Lápis preto

2

Caneta esferográfica azul

1

Caneta esferográfica vermelha

1

Grifa texto – amarelo

1

Tesoura sem ponta com nome gravado

1

Régua plástica 30 cm

1

Caderno de português grande com margem brochura

1 – 48 fls

Caderno de matemática grande com margem brochura (1 matéria brochura)

1 – 96 fls

Caderno de ciências grande com margem (1 matéria brochura)

1 – 48 fls

Caderno história e geografia grande com margem de uma matéria brochura

2 – 48 fls

Caderno de caligrafia pequeno

1 – 48 fls

Caixa de lápis de cor

1

Estojo de canetinhas

1

Cola líquida

1

Cola em bastão

1

Cola relevo – qualquer cor

1

Cola colorida

1

Caixa de clips colorido

1

Durex colorido

5

Calculadora simples

1

Livro de literatura infantil (Menino do dedo verde – Maurice Druon / O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint)

2

Gibi comum e mangá (turma da Mônica Jovem)

1 de cada

Minidicionário de Espanhol

1

Minidicionário da Língua Portuguesa (de acordo com novo acordo ortográfico)

1

Atlas simples

1

Folha de papel sulfite branca

100

Folhas de papel canson (A4)

20

Bloco de papel criativo Lumi

1

Envelopes coloridos (16 x 12 )

5

Pasta fina plastificada com elástico

1

Pasta com grampo

4

Folha de papel almaço com pauta

50

E.V.A - material emborrachado liso 2 mm - cores variadas

2 placas

E.V.A -material emborrachado – Plush (branco ou preto)

1 placa

E. V. A – material emborrachado – glíter preto

1 placa

Folha de cartolina branca

3

Folha de papel collor set – cores laranja e azul

2

Folha de papel Cartão

1

Balões nº 8- branco

24

Bloco para rascunho

1

Revista para recorte

1

Papel crepom (rolos)

2

* Todos os materiais deverão estar devidamente marcados com o nome e série/ano que o aluno frequentará.
* A agenda 2018 será entregue ao aluno na primeira semana de aula (brinde da escola).
* Agora somente o livro de espanhol será adquirido no colégio, os livros didáticos da Positivo e o livro de religião deverão ser
adquiridos pelos responsáveis dos alunos pelo site: colegiobelem.lojanaescola.com.br.
* A entrega de materiais e reunião será no dia 01 de fevereiro (quarta-feira) às 13 h 30. As aulas iniciarão normalmente no
dia 05 de fevereiro (segunda-feira).

