COLÉGIO ALEXANDRA
Matriz: Rua Alencar Araripe,1301 –Sacomã/SP
Unidade II: Rua Boiçununga, 189 – São João Clímaco/ SP
Unidade III: Rua Salvador Pedroso, 92 – Sacomã / SP
Unidade IV: Avenida Patente, 654- Jardim Patente/ SP
Unidade V: Rua Marechal Pimentel, 380 – Sacomã /SP

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 1º ANO
Esta é a lista do material escolar que cada aluno(a) deverá ter. Por favor, atendam exatamente a quantidade indicada para que não haja
excesso ou falta. Selecionem materiais de boa qualidade para favorecer o manuseio pelo (a)aluno (a). A entrega do material deverá ser
feita no dia de Reunião de Pais, em um saco plástico fechado, completo e identificado na área externa com o nome completo e
ano/série do(a) aluno(a) para conferência.

ATENÇÃO: TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES NA PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS – 30/01/2020

- INÍCIO DAS AULAS 03/02/2020 –

- MATERIAL INDIVIDUAL –
- 01 Agenda do Colégio Alexandra (2019)
- 01 Mochila escolar (Orientação: com rodinhas)
- 01 Lancheira
- 01 Toalha ou guardanapo de pano (para apoiar o lanche)
- 03 Cadernos de brochuras de capa dura grande (48.fls)
- 01 Caderno de desenho- Grande/ Spiral – capa dura
- 01 Caderno de caligrafia (horizontal – capa dura)1/4
- 05 Lápis pretos n°02 (repor conforme necessário)
- 01 Caixa de giz de cera (com estojo)
- 01 Apontador com depósito
- 01 Tesoura sem ponta
- 02 Borrachas macias
- 01 Caixa de lápis de cor jumbo com apontador (com estojo)
- 01 Estojo de canetinhas
- 02 Tubos de cola bastão grande (prit) - repor conforme
necessário
- 01 Avental (para aula de Artes)
- 01 Plástico para forrar a carteira 60x70 (vermelho)
- 01 Flauta Soprano Barroco YAMAHA (aula de música)
- 01 Caderno de Música (pequeno)
- 01 Garrafinha para água- tipo squeeze
- 01 Perflex

•

- MATERIAL PARA SER ENTREGUE NO COLÉGIO- 01 Pasta de plástico fina com elástico (vermelho)
- 20 Sacos plásticos transparente com 4 furos
- 01 Pacote de color set A4 (sortidas)
- 03 Folhas de papel celofane (sortidos)
- 500 Folhas de sulfite A4
- 02 papéis crepom (sortidos)
- 01 Pincel chato n° 18
- 02 Livrinhos paradidáticos infantis (para biblioteca da sala)
- 01 Fita crepe (larga/50milimetro)
- 01 pcte. de palito de sorvete
- 05 placas E.V.A.(3comum + 2 com gliter)
- 01 Álcool em gel 500 ml – Ficará no armário do Professor
- 01 metro de TNT (lilás)
- 01Feltro (bege)

- 01 Jogo de alfabeto móvel em E.V.A –para aulas de Português
- 01 JOGO PEDAGÓGICO (para brinquedoteca da sala)
Sugestões: Pequeno engenheiro; jogo da memória, dominó, Uno, quebracabeça (próprio para a idade), Jenga, Mico, jogo de formar palavras, Boggle
Jr., trilha, Lince, bingo, jogos matemáticos de adição e subtração, sequência
e contagem), etc.

Indicamos a compra de produtos BIC.

PARA ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL (LISTA À
PARTE)
LIVROS DIDÁTICOS – 1º ano Ensino Fundamental

Sistema Mackenzie de Ensino
- Livros Didáticos Mackenzie.
- Livro de Inglês/ Transformação Bilíngue: Richmond Solution.
Obs: Os livros estarão disponíveis para venda em janeiro pelo site das editoras.(Divulgaremos posteriormente).

LIVRO PARADIDÁTICO – 1º ano Ensino Fundamental
* "As aventuras de Bia" –Obs: Apenas esse livro será vendido pela Editora ABRACE no mês de março na secretaria
do colégio. Os demais livros deverão ser adquiridos em livrarias e /ou adotados em bibliotecas.
* Cada bicho tem seu canto (Laís de A. Cardoso) – Editora: Volta e Meia (Somente para o 2º Semestre)
Avisos Importantes:
- O uso do uniforme é obrigatório. Vendas e encomendas no colégio (bordar ou escrever com tinta de tecido o nome do aluno).
- Todo o material deverá conter o nome completo e série/ano do (a) aluno (a).
- Os livros e cadernos deverão ser encapados e etiquetados.
- Os pais deverão ficar atentos quanto à reposição de materiais do aluno.

Notificação: Providenciar ATESTADO MÉDICO até 07/02/2020, para que o aluno possa frequentar as aulas e atender as
atividades propostas da disciplina de Educação Física.
Reunião de Pais com a Equipe Pedagógica: 30/01/2020 - Horário: 09h– Todo material “Para ser entregue no colégio’,
deverá ser entregue para a professora da classe na sala de aula do aluno, do dia da nossa primeira reunião. Pedimos aos senhores que
não venham acompanhados das crianças. A sua presença é muito importante!
Sugestão para compra de materiais com empresa parceira: Bazar Paulinho / 11-2946-1432 – Estrada de São João Clímaco, 577

