
 

                 

                                LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018 
 

Material de uso pessoal (deverá ficar na mochila e deverá ser reposto pela família) 

 
 

 1 bloco (o bloco é exclusividade do ISL que será entregue para os alunos no início do ano letivo)  

 3 lápis pretos nº 2 

 2 borrachas 

 1 pasta plástica com elástico  

 1 apontador (com reserva) 

 1 tesoura escolar sem ponta  

 1 jogo de canetas hidrocor com 12 cores (grande com a ponta grossa – identificar individualmente) 

 1 caixa de giz de cera curton (identificar individualmente) 

 1 caixa de lápis de cor com 12 cores (grande - identificar individualmente)  

 4 (tubos grandes) de cola bastão (1 no estojo e o restante no organizador na escola) 

 1 estojo para guardar materiais (lápis, borracha, apontador, etc.) 
 

Material que ficará na Escola no organizador e para uso coletivo 
 

 1 pacote de palito de churrasquinho 

 10 sacos plásticos tamanho ofício 

 1 caixa de cola colorida com 6 unidades 

 1 cola com gliter  

 2 durex colorido 

 1 pacote de palito de picolé (colorido) 

 Lixas: 1 unidade grossa e 1 unidade fina 

 1 tubo de cola com 90 gramas  

 2 caixas de massa de modelar 

 1 pincel tam. 12  

 1 caixa de giz pastel oleoso 

 1 pote pequeno de tinta acrílica 

 1 caixa de material dourado pequena com 111 peças. (enviar a caixa identificada) 

 1 livro - Sugestões de editoras:  Ática, Companhia das Letras, Brinque Book (adequado a faixa etária) 

 1 camiseta manga longa  (adulto/usada) para atividades de pintura 

 1 caixa de tinta para pintura guache 

 1 organizador plástico– tamanho ofício (para guardar o material) 

 1 cola relevo 

 2 revistas (favor retirar as gravuras de violência e sensuais) 

 1 jogo pedagógico (quebra cabeça, memória, alfabeto móvel, de acordo com a faixa etária) 

 1 gibi infantil  
 

LIVROS: 

        Inglês: Shine On! 1- Student Book & Extra Practice – Whit Online Practice  Pack -  Autores: Sileci, Susan Banman / Jackson, Patrick –      

Editora  Oxford 

Matemática: Faça! A conquista -1ºano – Autores: José Ruy Giovanni / José Ruy Giovanni Júnior – Editora FTD 

Os livros de literatura serão solicitados durante os trimestres. Deverão ser adquiridos individualmente e em tempo hábil previsto pela 

Escola. A aquisição individual tem como objetivo proporcionar ao aluno o tempo adequado para realizar a leitura, aprofundar o assunto e 

desenvolver as atividades com maior qualidade. 

OBSERVAÇÕES: 

Inicio do ano letivo  

1. Colocar nome em todos os materiais. 

2. Os materiais acima solicitados deverão ser repostos mediante a necessidade. 

3. A taxa de material cobrada no ato da matrícula se destina exclusivamente para aquisição de material para uso do aluno na Escola. 

4. Entrevista com a Professora e entrega do cronograma dos materiais solicitados (a Escola fará contato para agendar a data) 

5. Durante o ano poderão ser solicitados outros materiais. 

6. Início do uso dos livros didáticos  06/03/2018. 
OS MATERIAIS PODEM SER ENCONTRADOS: 

Livraria Plimque - Av. Teresópolis, 2908 - Tel. 3336-8289/3336-1740 

Livrarias Kaçula – Rua Rodrigues da Fonseca,1518  - Fone:3246-97-56/ Av.Cavalhada,2566 - Fone:3247-16-55 / 

Av.Icaraí, 1340  - Fone:3249-12-24/ Avenida Andradas,736 - Fone:3228-67-62 

Livraria e Papelaria Cepal – Rua Vigário José Inácio, 288/ Centro. Tel. 3226-8287 

 

 

 

 

  

Venda de livros didáticos na Escola com desconto especial!  

Datas: 20 e 21/02/2018 e ainda dia 05/03/2018 – das 8h às 17h30min *sem fechar ao meio dia 

 Pagamento: Dinheiro ou cartão (Visa ou Master. Serão feitos parcelamentos no cartão). 

 


