COLÉGIO ANGELUS DOMUS
Av. Francisco Glicério, 261 – tel.: 3223-9959
www.colegioangelusdomus.com.br
LISTA DE MATERIAL – 1º. ANO - 2022

Material Individual
Escrita e Pintura:
A - 1 estojo completo contendo:
(colocar nome em todos os lápis, inclusive de cor)
 Lápis preto no. 2;
 Borracha;
 Tesoura sem ponta;
 Apontador com depósito;
 3 colas bastão;
 Lápis de cor (24 cores);
 1 régua pequena (20 cm);
B - 1 caixa organizadora polionda incolor
(P – tamanho caixa de sapato) contendo:
 1 estojo de gizão de cera;
 1 estojo de hidrográficas c/ 12 cores;
 1 conj. de guache escolar c/ 12 cores;
 1 cola branca 90 grs;
 1 pincel chato nº 10
 1 caixa de massa de modelar c/ 12 cores;
 1 material dourado (para o aluno);
 1 avental ou camiseta (para pintura);
 1 jogo educativo para 6 anos;
 1 crachá c/ nome
C- Permanecer na mochila:
 1 escova de dente;
 1 creme dental;
 1 toalha de mão;
 1 escova ou pente p/ cabelo;
 1 copo plástico
 1 squeeze p/ água

D-Cadernos, Pastas e outros :
ATENÇÃO - Obrigatório seguir o modelo
abaixo:
 3 cadernos de capa dura costurado, pequeno e
vermelho (c/ 100 fls)
 1 caderno espiral pequeno c/ 50fls.
 1 pasta plástica c/ elástico (cor livre)
 1 pasta plástica c/ elástico 50mm (cor livre)
 2 revistas
 2 gibis
 1 bloco coleção A4 21 cores




1 pct palito de sorvete
1 ecotela 20x 30cm

E-Papelaria:
 Taxa de R$ 60,00 (anual) que será incluída no
boleto escolar do mês de fevereiro/2022 ou lista
oferecida pela escola.
F –Agenda :Todo aluno receberá de brinde uma
agenda, dada pela escola.
G- Material didático:
Sistema de Ensino TRILHAS – FTD (material
bimestral com as disciplinas PORTUGUÊS,
MATEMÁTICA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA,
CIÊNCIAS, ARTE e INGLÊS) + paradidáticos.
(dinheiro, cartão de débito) ou em até 10 parcelas
no cartão de crédito)
Ed. Tecnológica LOGIC MINDS
A editora FTD e LOGIC MINDS estarão,
somente, nos dias 13/01/22 (5ª feira das 9:00 – 12:00/
13:30 – 18:30), e 24/01/22 (2ª feira das 9:00 – 12:00/
13:30 – 18:30) na escola para venda dos livros.
OBS.: Somente os itens B (caixa organizadora) e D
(cadernos e pastas) deverão ser entregues na escola,
até dia 20/01/22, para organização da sala de aula.
Todos os materiais devem conter o nome e classe
do aluno.

ATENÇÃO
Reunião de Pais: 25/01/2022
às 17:30h.
Início do ano letivo:31/01/2022

