MOVIMENTO

LONDRINENSE

2022

Lista de Materiais 2022
ENSINO FUNDAMENTAL I – 1º ANO
INÍCIO DAS AULAS - 01/02/2022

LIVROS
(Podem ser adquiridos no Shop Colégio Londrinense)
Inglês: Shine On 1
Autores: Susan Banman Sileci / Patrick Jackson
Editora: Oxford
Formação Cristã: Coleção Crer e Ser - 1º ano
Editora: Cultura Cristã
MATERIAL ESCOLAR
(Trazer os materiais no 1º dia de aula, identificados com o
nome do aluno).
01 - Caderno brochura univ. capa dura (48 folhas)
01 - Caderno brochura quadriculado 10x10mm capa dura
(40 folhas)
01 - Caderno espiral cartografia e desenho meia pauta (40
folhas)
01- Caderno de Música pequeno pautado capa duratamanho 140mm x 202mm (96 folhas)
01 - Camiseta branca ( para aulas de Arte/numeração maior
do que o aluno usa)
01 - Espelho pequeno no tamanho 10 x 15cm
01 - Estojo escolar contendo:
01 - Apontador com depósito
02 - Borrachas brancas
01 - Caneta hidrográfica caixa c/ 12 cores
01 - Caneta marca-texto (amarelo)
01 - Cola bastão 20g
01 - Lápis de cor caixa c/ 12 cores
04 - Lápis grafite
01 - Tesoura escolar sem ponta (c/ nome gravado)
01- Pacote de sulfite branco com 100 folhas
( repor os materiais do estojo, sempre que necessário)
01 - Flauta doce na cor creme (Soprano Barroca Yamaha)
01 - Jaleco branco do Colégio ( para aulas de laboratório e
com o nome bordado)
02- Papel dobradura (cor da preferência)
01- Cartolina branca
01 - Material dourado em madeira individual caixa c/ 111
peças
02 - Pastas aba elástico ofício plástica fina (azul) - uma para
regente, uma para Língua Inglesa
01 - Régua acrílica 30cm
01 - Lenço de papel caixa c/ 50 folhas ( manter na bolsa e
repor sempre que necessário)
01 - Caneta para retroprojetor 1.0mm ( preto)
01- Pacote de palitos de sorvete coloridos
01- Tangram (Jogo em E.V.A)
01- Agenda escolar para anotações de tarefas e recados

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
• Todos os materiais devem conter o nome do(a)
aluno(a);
• Lápis preto, borracha, apontador, lápis de cor e
canetas hidrográficas devem ser repostos durante
o ano letivo, de acordo com a necessidade do(a)
aluno(a);
• Sugestões para adquirir a flauta doce: Loja Sonkey
(Rua senador Souza Naves) ou Armazém do
Músico (Rua Pernambuco, 247);
• O jaleco para as aulas de laboratório poderá ser
adquirido no Shop do Colégio Londrinense (Av
Juscelino Kubitschek), nº 1703).

"Conheço as tuas obras — eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar" Apocalipse 3:8A
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