
  1º ANO  
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020 
 

MATERIAL ADQUIRIDO NO ATO DA MATRÍCULA 
01 Agenda Escolar 2020 

01 Carteirinha Escolar 

Kit Uniforme Escolar completo (Calça, Blusão e Camiseta) 

Kit Apostila 
 

 

MATERIAL INDIVIDUAL (Para quem não adquiriu no Colégio, trazer os itens abaixo apenas no primeiro dia de aula) 

01 Apontador com depósito;  

02 Borracha;  

04 Caderno PEQUENO brochura / 98 folhas / capa dura /com margem e sem desenho nas folhas 
  *** TODOS OS CADERNOS FICAM NO COLÉGIO E SEGUEM APENAS NOS DIAS DE LIÇÃO.  

01 Caixa de lápis de cor 24 cores;  

01 Estojo com divisórias;  

05 Lápis de escrever;  

01 Pasta verde poliondas; *3cm para guardar a apostila e lição 

01 Régua resistente transparente; *30 cm 

01 Tesoura ponta redonda;  

01 Tubo de cola bastão; *Fica no estojo 

MATERIAL COLETIVO (Para quem não adquiriu no Colégio, trazer os itens abaixo na primeira Reunião de Pais) 

05 Cartelas de Adesivos infantil  

12 Envelopes branco A4;  

02 Folhas de papel de seda branco; *dobrados em 4 partes 

02 Folhas de papel pedra; *dobrados em 4 partes 

03 Folhas de papel pardo; *não aceitamos folhas enroladas 

06 Folhas de papel cartão, 2 brancos/ 2 azul claro/ 2 laranja; *não aceitamos folhas enroladas 

12 Folhas de E.V.A 3 azul/ 3 preto/ 3 marrom/ 3 laranja; *não aceitamos folhas enroladas 

09 Folhas de E.V.A. super brilho, 3 rosa/ 3 verde/ 3 branca; *não aceitamos folhas enroladas 

06 Folhas de papel colorset, 2 marrom/2 preta/ 2 vermelha; *não aceitamos folhas enroladas 

01 Gibi Turma da Mônica;  

01 Jogo Pedagógico (novo) Ex.: blocos de encaixe, memória, cara-a-cara, uno, mico, dominó, quebra-cabeça (100 peças), boogle slam, 

  ludo, trilha, lince, trunfo etc;  

*Não colocar nome, será de uso coletivo 

01 Lixa d’água grossa;  

02 Livros de Histórias Infantis (novos);  

05 Metros de TNT vermelho; *pedaço inteiro 

02 Pacotes de sulfite Chamequinho ou Report; *500 folhas (A4) 

02 Pacotes de sulfite creme Chamequinho ou Report; *100 folhas (A4) 

01 Pacotes de Papel Canson (Branco); *20 folhas (A4) 

01 Pacote de Eco Cores Nova Print com moldura;  

01 Pacote de papel LUMI Paper;  

01 Pacote de olhos móveis grandes; * 8 milímetros 

01 Pacote de bexiga vermelha; * São Roque tamanho 12 

01 Pacote de penas;  

10 Refil cola quente grosso;  

01 Rolo de durex transparente largura 45x50;  

01 Rolos de fita crepe largura 45x50;  

10 Romeu e Julieta  

OS MATERIAIS ABAIXO PODERÃO SER ADQUIRIDOS NO COLÉGIO (OPCIONAL). 

ATÉ DIA 24/01/2020 SERÃO ACEITAS AS ENCOMENDAS 

VALOR R$ 430,00 (2X 215,00 CARTÃO DE CRÉDITO OU DINHEIRO À VISTA) 
Todo material adquirido no Colégio será entregue (Individual) no primeiro dia de aula e o coletivo estará à disposição do professor para 

execução das atividades durante o ano letivo. 



01 Spray colorido de cabelo; 

15 Saquinhos plástico grosso transparente / A4 / com perfuração; 

02 Tubos grandes de cola líquida; 

 

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES ABAIXO 
LIVROS PARADIDÁTICOS 

O Colégio Scaranne irá disponibilizar alguns livros em PDF no arquivo do Clip Escola (opcional a leitura feita pelo Smart fone ou adquirir em livrarias) 
 1º Bimestre - A viagem da saudade – Jonas Ribeiro (Estante Virtual) 

 2º Bimestre - O menino que descobriu as palavras – Cineas Santos (Col. Poesia para crianças) 

 3º Bimestre - O Jacarezinho egoísta – Chloris Arruda de Araujo (Editora do Brasil Literatura) 
 4º Bimestre - A curiosidade premiada – Fernanda Lopes de Almeida e Alcy Linares (Ática) 

  

ORGANIZAÇÃO DIÁRIA DA MOCHILA  

A mochila do aluno deve conter, diariamente, os itens descritos a seguir:  

 Agenda Escolar;  

 Pasta poliondas para guardar a lição de casa do dia (seja em folha avulsa, caderno ou apostila);  

 Estojo;  

 Uma garrafinha Squeeze;  

 Lancheira;  

 Blusão do Colégio com nome.  

 

IMPORTANTE SOBRE OS TÓPICOS DA LISTA DE MATERIAL  

 Ao entregar os materiais assine a lista e retire o protocolo de entrega.  

 Os materiais que não estiverem de acordo com o que foi solicitado, serão devolvidos ao responsável para troca.  

 Os cadernos e livros deverão ser encapados com plásticos transparente contact;  

 Durante o ano se necessário serão solicitados materiais de artes, laboratório e datas comemorativas.  

 No mês de Mostra de Conhecimento será solicitado a taxa obrigatória de R$ 35,00 para as despesas da decoração das salas e ambientes.  

 

UNIFORME ESCOLAR - 2020  

 É permitido apenas os modelos oficiais padronizados (com logomarca do Colégio). 
 Não é permitido a reprodução de uniforme (Infração, direitos autorais). 

 

 Faz parte do uniforme: calça, legging, bermuda ou short-saia, camisa do Colégio manga longa ou curta, blusão de helanca, moletom ou americano. 
Todos os itens de uniforme deverão conter nome do aluno. *preferencialmente em bordado. 

 

 Tênis também faz parte do uniforme escolar (proibido o uso de crocs, botas, chinelo, sandálias ou tamancos).  

 Os uniformes das aulas extras são de uso OBRIGATÓRIO e podem ser adquiridos em qualquer loja desde que sigam o padrão: 
BALLET: Saia ROSA, colan VERMELHO com manga, meia calça ROSA e sapatilha ROSA. 
JAZZ: Calça leggen VERDE(do colégio) colan VERMELHO e sapatilha PRETA; 
JIU JTSU: Kimono de Jiui Jtsu NA COR BRANCA, com a faixa branca. 
ED. FÍSICA: Bermuda do Colégio e camiseta de manga curta ou regata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO CONOSCO: 

Fone: 2623-1560/ Whatzapp 9.4026-1135 


