COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES

“Educamos, hoje, cidadãos do

amanhã.”

Rua Oito de Dezembro, 328 – Vila Isabel – RJ
Tel.:(21)2569-6039
www.cnslourdes.com.br

Lista de Materiais - 2018
Ensino Fundamental I – 1ºAno
Material
02 borrachas (brancas e macias)
02 caixas de giz de cera GIZÃO (12 cores)
03 lápis pretos
04 envelopes pardo (tamanho ofício)
01 apontador com depósito
01 caderno de pesquisa grande, 96 fls capa
01 tesoura escolar (sem ponta)
dura, grande, brochura, meia pauta, espiral
01 caixa de lápis de cor (24 cores)
01 caderno capa dura, 96 fls, pequeno,
02 tubos de cola (90 g)
brochura, horizontal, amarelo
01 pasta com elástico (2cm/vermelho 0 01 caderno capa dura, 96 fls, pequeno,
transparente)
brochura, horizontal, vermelho
01 pasta classificadora
01 kit material dourado
(vermelha/transparente/ 20 plásticos)
Artes
01 pacote de papel Card com 24 fls
01 pacote de papel Vergê
01 metro de TNT - amarelo
02 folhas EVA - amarelas
01 saco de bastão de cola quente
01 trincha 12mm

01 caixa de massa de modelar aquarela
01 bloco de desenho tamanho A4
1 tubo de cola colorida
1 tubo de cola com gliter (prata ou dourada)
01 rolo de barbante pequeno

Livros Didáticos
Língua Portuguesa: Porta de Papel – Alfabetização (Cartilha e Atividades)
Autores: Angiolina Domanico Bragança e outros
Editora FTD
Língua Inglesa: Brick by Brick 1
Autores Hilani Mercadante e Viviane Kirmeliene
Editora StandFor
Ciências/Geografia/História: Vamos Trabalhar–Natureza e Sociedade 1º ano
Autoras: Aninha Abreu/Eliana Almeida
Editora do Brasil
Matemática: Faça ! (A Conquista)
Autores: Giovanni /Giovanni Jr.
Editora FTD

Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé 1º ano
Autoras: Ednilce Duran/Glair Arruda
Editora FTD
Metodologia OPEE : Empreendedorismo e Projeto de vida
Autor: Leo Fraiman
Editora FTD
Livros Paradidáticos
Menino Poti – Autora: Ana Maria Machado e Claudius – Editora Salamandra
O tesouro da raposa – Autora: Ana Maria Machado e Claudius – Editora Salamandra
O palhaço espalhafato – Autora: Ana Maria Machado e Claudius – Editora Salamandra

Observações
 Todo material e uniforme (em especial os agasalhos) deverão ser identificados com o nome
do aluno.
 Os livros e cadernos deverão vir encapados com plástico branco e transparente e etiquetados.
 A maioria dos materiais ficará no colégio para a atividade em sala e não pesarem na mochila.
 Poderão ser solicitados ao longo do ano: ilustrações ou objetos para projetos pedagógicos,
sucatas, revistas ou jornais para recorte, rótulos e embalagens.
 A lista de material encontra-se disponível no site.
 Não é permitido o uso de corretivo e de lapiseira.
 Para melhor organização, a entrega do material deverá ser feita da seguinte maneira:
 1º dia – Todos os cadernos e livros: OPEE e Ensino Religioso
 2º dia – Livros de Português e Matemática
 3º dia – Livros de História, Geografia e Ciências
 4º dia – Livros de Inglês e Paradidáticos
 5º dia – O restante do material.

Uniforme
 Calça jeans azul (sem nenhum detalhe) e blusa da escola (logotipo bordado).
 Conjunto de inverno – casaco de moletom azul marinho com logotipo do colégio ou blusa de
mangas compridas.
 Bermuda e camiseta para aula de Educação Física.
 Calçado – tênis preto e meias brancas.

Para compra do uniforme
 Dona Iara – Tel.: 2569-6039 (8h às 17h, de segunda à sexta-feira).
Tel.: 2568-5850 (à noite)

Horário das Aulas
 Entrada: 13h

-

Saída: 17h30 min

Início das Aulas
 05 de fevereiro de 2018

Reunião de Pais
 02/02/2018 às 15h30min

Livros
 Os livros serão vendidos no Colégio.
A Equipe da FTD estará de plantão nos dias:
 Janeiro – 09 / 10 / 11 / 23 / 24 / 25
 Fevereiro – 06 / 07 / 08 /20 / 21 / 22
Salão de Festa do Colégio

