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LISTA DE MATERIAIS PARA 2017 – 1º ANO DO ENS. FUNDAMENTAL – 6 anos
Materiais que deverão ser entregues para professora no dia 20/01/2017– 6ªfeira
das 8:00h às 9h
Ø Início das aulas dia 23/01/2017.
Quant.
caderno de desenho - grande – com 40 folhas – espiral – capa dura – sem folha de seda – marca Tilibra
folhas 150 g/m2
1
caderno de capa dura, pequeno, com 96 folhas – na cor amarelo
3
pastas grampo trilho tamanho ofício papelão AZUL/AMARELA/VERMELHA – 1 plástico grosso (cada pasta)
2
pastas plásticas transparente cristal – fina – com aba de elástico – tamanho ofício
1
revista para recorte (tipo Cláudia ou Pais e Filhos)
1
pasta polionda nº 1 ofício – 2 cm
1
DVD
1
gibi – novo – preferencialmente da Turma da Mônica
3
pacotes de 1g de lantejoula sendo 1 de flor, 1 de coração e 1 de estrela
2
pastas plásticas tipo CLEAR BOOK BD – 20S - YES, 1 amarela/1 cristal – não pode ser polionda, com 20 sacos
plásticos
livro paradidático infantil: Posteriormente será solicitado.
·
Será vendido no início do ano letivo, no Colégio Dom Barreto, os cadernos de Alfabetização e de
Matemática elaborados de acordo com a proposta metodológica Montessoriana.
1
revista educativa (Recreio ou Saiba Mais)
1

Materiais que poderão ser entregues pela papelaria (citadas abaixo):
Os pais ou responsáveis que desejarem as papelarias poderão solicitar o encaminhamento dos materiais para o colégio. Os pais encaminharão somente o comprovante
de compra para a professora.

Quant

50
1

Folhas de Pasta Única com pauta
caixa de clips 6/0

3
500
1

envelopes tamanho ofício brancos (27cm x 37cm )
folhas de papel sulfite A4 – Report ou Chamex
balde plástico resistente com peneira, pá com cabo fixo e forminhas

Para sala de Arte:

2
tintas acrílicas Nature Colors Fosca – 60 ml – Acrilex – branco – n° 519 ou Decorfix Fosca - 60 ml nº
301 branco
1
pincel nº 04 – Ref. 815 Tigre ou Ref. 456 Condor – Série Amarela – Chato
1
pincel nº 16 – Ref. 815 Tigre ou Ref. 456 Condor – Série Amarela – Chato
1
Bloco Ecocores 180gr A4 32x23cm c/ textura visual 6 cores sortidas e estampadas (36fls) Novaprint
1
1

1

tela painel 20 cm X 30 cm x 3 cm – Chassis Duplo

tecido estampado na metragem de 50x150 cm para patchwork (100% algodão)
tinta para lousa com 37 ml – Corfix – cor 385 – Azul Cerúleo – somente marca comercializada.

8 botões massa plástica de qualquer tamanho e cor – projeto reciclando para fazer Arte (atenção não compre, faça
uma campanha de arrecadação pela família, vizinhos etc.)
COLOCAR EM ENVELOPE (80 cm x 56 cm) DE PAPEL MANILHA - (não dobrar ou enrolar)
5
folhas de papel cartolina, cor verde

2

folhas de papel do tipo celofane na cor azul transparente

3
3
5

folhas de papel color set verde claro
folhas de papel color set laranja
folhas de EVA 40X60 na cor branco liso
vide verso

Materiais de uso pessoal – o aluno deverá trazer no 1º dia de aula:23/01/2017 –2 ª feira
(dentro de uma bolsa escolar simples e funcional (sem carrinho / de preferência sem rodinhas)
Marcar o nome da criança em cada unidade da caixa de lápis de cor e canetinhas.
1
jogo com 12 canetas hidrocor – marca F. Castell - Acrilex
1
cola Tenaz 110g. ou 1 do tipo lápis – branca Scotch / 3M ( a qual deverá ser reposta sempre que acabar).
1
caixa de lápis com 24 cores – marca Staedtler (essa marca vem a cor ocre de acordo com os materiais
montessorianos)

1

estojo com quatro partes, com zíper, contendo:

1
2
4
2
1
1
1

apontador com depósito – simples
borrachas: 1 branca Mercur/Record 20 ou F. Castell 7020 e 1 borracha azul e vermelha.
lápis avulsos – 2 na cor laranja, 1 na cor azul escura e 1 na cor vermelha
lápis grafites triangulares – marca F. Castell - Staedtler- Acrilex
tesoura com ponta redonda – marca Mundial – Tilibra – Staedtler ( nome e sobrenome)
lancheira e guardanapo de pano c/ nome bordado e produtos para higiene bucal / toalhinha.
tela painel 30X30cm chassis duplo 3cm

Atendendo a legislação vigente, as marcas indicadas são somente sugestões. Alertamos que
marcas de qualidade inferior se deterioram no decorrer do ano, tornando-se inutilizáveis.
Observações:
1 – A tesoura poderá ser reaproveitada do ano anterior, desde que esteja em boa condição.
2 – Não será permitido o uso de lapiseira, estojo de lata e corretivo líquido.
3 – A bolsa escolar (mochila) não deve ter rodinhas, pois os alunos a acomodam nas costas de sua cadeirinha e
a mochila com rodinha tem um peso maior, chegando a tombar a cadeira, causando transtornos na sala de aula.
4 – A responsabilidade pela elaboração desta lista é da equipe de Professores, Orientação Educacional e
Pedagógica.
5– Para os alunos novos: 01 pasta de trilho azul marinho com 5 sacos plásticos grossos (015) tamanho ofício.

Srs. Pais,
A partir do ano de 2017, utilizaremos o aplicativo IsCool App, uma
moderna plataforma de comunicação integrada que aproxima Colégio,
pais e alunos. Para isso é necessário que os e-mails (Pai, Mãe, Aluno) e
celulares sejam informados corretamente. Aproveite a matrícula para
atualizá-los e poder desfrutar do uso do aplicativo.
As instruções de uso serão enviadas no começo do ano letivo.
Att.
Direção – Colégio Dom Barreto
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Bagatele Papelaria e Presentes
Av. Monte Castelo, 76 – Jardim Proença
Fone: 3234-3804 / Fone/Fax: 3237-2617
E-mail: bagatelepapelaria@yahoo.com.br

Papelaria Castelo
R. Oliveira Cardoso, 346 – Castelo
Fone: 3284-2323
E-mail: vendas@papelariacastelo.com.br
E-mail: castelo@papelariacastelo.com.br
(Estac.na Rua Orlando Carpino, 220 Castelo)

Papelaria Colegial (antiga Brasil Escolar)
Av. Saudade, 577 – Ponte Preta
Fone: 3232-9824
E-mail: campinascolegial@terra.com.br

Papelaria Paulino
R. Dr. Quirino, 1234 – Centro
Fones: 3739-9090
E-mail:
papelariapaulino@papelariapaulino.com.br

Livraria Pergaminho – loja 1
Rua Bernardino de Campos, 1049 – Centro
Fone / Fax:3236-3413 / 3236-7717
E-mail: loja1@pergaminho.com.br
E-mail: livrarialoja1@hotmail.com.br
(somente livros didáticos e paradidáticos)

Modelo Papelaria e Livraria
Av. Francisco Glicério, 1293 – Centro
Fones / Fax: 3305-4001 / 3305-4002 / 32353977
E-mail: modelopl@terra.com.br

Livraria Pergaminho – loja 2
Rua Barão de Jaguara, 1331 – Centro
Fone/Fax: 3234-6422
E-mail: loja2@pergaminho.com.br
(somente livros didáticos e paradidáticos)

Papelaria Saraiva (Shopping Iguatemi)
Av. Iguatemi, 777 – Vila Brandina
Fone: 3751-1730 / Fax: 3751-1731
E-mail: campinasescolar@saraiva.com.br
E-mail: L047ger@saraiva.com.br

Livraria Pergaminho – loja 3
Rua Dr. Quirino, 1335 – Centro
Fone/Fax: 3234-1939 / 3232-3024
E-mail: loja3@pergaminho.com.br
(somente livros didáticos e paradidáticos)

Livraria Cultura (Shopping Iguatemi)
Av. Iguatemi, 777 – Vila Brandina
Fone: 3751-4033 / 3751-4031
E-mail:
campinas.didaticos@livrariacultura.com.br

