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MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
01 - Álcool em gel portátil 70% com nome da criança; 
05 - Máscaras reserva; 
08 - Cadernos espirais - 96 folhas. Evitar caderno de capa 
dura pois pesa na mochila; 
01 - Caixa de lápis de cor grande com 12 cores; 
01 - Apontador com depósito; 
01 - Pasta catálogo preta com 50 plásticos; 
01 - Borracha; 
01 - Esquadro; 
01 - Régua de 30 cm; 
01 - Transferidor; 

01 - Caneta marcador permanente; 
01 - Caneta marca texto. 
04 - Lápis pretos Nº 2 - apontados diariamente; 
01 - Tesourinha com ponta redonda - gravado com o nome da 
criança; 
01 - Estojo de tecido; 
01 - Vidro de cola branca - 90 gramas; 
01 - Garrafinha para água; 
01 – Caneta vermelha 
01 – Caneta azul 

 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (Deverá ser entregue para a professora nos primeiros dias de aula) 

01 – Álcool em gel 420g; 
01 – Pacote color set vermelho; 
01 – Pacote com folhas de 60k A4; 
01 – Pacote 100 folhas A4 rosa; 
01 – Pacote 100 folhas A4 azul; 
01 – Pote de tinta guache – 250 ml; 
01 – Pote de tinta de tecido – 250 ml; 

05 – Metros fita de cetim nº 2; 
02 – Folhas de EVA comum; 
50cm – Tecido americano cru; 
01 – Pincel nº 0, 2 ou 4; 
01 – Pacote de lumicolor; 
01 – Crachá com jacaré. 

LIVROS ADOTADOS 
EDUCAMOS Fundamental 1 – 5º ano (Plataforma Digital e Material impresso – SM) 
 
ED. RELIGIOSA:  
Livro: Coleção Semear Juntos 2ª Edição 2020       Editora: SM     ISBN: 9786557440216    
Acesse o site www.smdireto.com.br e utilize o VOUCHER 46915F18 para comprar com 15% de desconto.  

 
INGLÊS   
Livro: SELFIE CLUB STUDENT'S BOOK-5 (NEW)  Editora: Macmillan      ISBN: 9786685741087 
Acesse o site https://mg.sbs.com.br/conveniados/coracaodemariabh para comprar com 20% de desconto. 

 
 
OBSERVAÇÕES: 

 Todo material INDIVIDUAL e uniforme devem ser identificados (nome, série e turma), para fácil localização, em caso de extravio.  
 Livros e cadernos devem ser marcados com o nome do Colégio, do(a) aluno(a) (completo), matéria, série e encapado com plástico 

incolor para a sua adequada conservação. 
 É proibido fazer uso de corretivo, fichário, lapiseira e caneta.   
 Não será permitido uso de caderno espiral. 
 A agenda do Colégio deverá estar diariamente na mochila (as páginas não podem, ser arrancadas, nem a capa alterada) 
 Livros de literatura serão pedidos ao longo do ano. 
 Reservar, em casa, mais cadernos para reposição.  

No primeiro dia de aula, trazer na mochila os cadernos de português e matemática e estojo. Os livros serão solicitados, posteriormente, 
pela professora 


