LISTA DE MATERIAIS:
FUNDAMENTAL I 2019
CURSO E COLÉGIO ALFA
CASTELO
- BLUMENAU
Curso
e Colégio Alfa
Castelo – Blumenau
[ ĩẁ⅛μ ńő a μ⅛őǾĩμĩẁ
9ŝẁĩŝŬ CΣŝńμŜőŝ⅛μŌL
1ºAno - BLUMENAU

1. Material para ficar na mochila da criança
1 mochila – recomendamos mochila com rodinhas para facilitar o acesso à sala de aula
1 lancheira
Penal ou estojo com dois lápis preto de escrever, uma borracha branca e macia e um apontador.
1 pasta brasil fina com elástico
1 pasta grossa com elástico
1 tesoura sem ponta
1 caixa de lápis de cor
1 estojo de canetinhas
1 revista coquetel PICOLÉ
1 cola bastão
1 régua 15cm
2 gibis turma da Mônica infantil
1 tubo de cola líquida com 90 gr
1 revista para recorte
2. Material por disciplina
LÍNGUA PORTUGUESA
1 caderno de linguagem brochura grande com 96 folhas
1 caderno de caligrafia brochura grande
MATEMÁTICA
1 caderno quadriculado capa dura brochura 10x10mm
1 caixa de material dourado individual 62 peças
ARTE
1 caderno grande de desenho capa dura 150/mg

INGLÊS
1 caderno meia pauta
HISTÓRIA/GEOGRAFIA/CIÊNCIAS
1 caderno grande 98 folhas capa dura brochura

ALUNOS DO INTEGRAL:
Creme dental, escova de dentes, toalha de mão
Caderno de 48 folhas brochura pequeno e uma revista
para recorte

Valor material utilizado no decorrer do ano:
Apostilas, Livros Paradidáticos, LIV (Laboratório inteligência de vida)
Acesso a plataforma digital e demais materiais 12x de R$114,12
Obs: O boleto referente aos materiais estará disponível na secretararia do Colégio a partir de 14/01/2019
OBSERVAÇÕES:
Todo material escolar e uniforme deverá constar nome completo do aluno, em local visível, desde o primeiro dia de aula.
De acordo com a necessidade, serão solicitados outros materiais e a reposição dos mesmos com antecedência, durante o ano,
para evitar desperdício ou acúmulo de gastos no início do ano.
Todos os materiais solicitados destinam-se ao uso pedagógico do aluno.
Uniforme escolar é de uso obrigatório e diário.

LISTA DE MATERIAIS:
FUNDAMENTAL I 2019
CURSO E COLÉGIO ALFA
CASTELO
- BLUMENAU
Curso
e Colégio Alfa
Castelo – Blumenau
[ ĩẁ⅛μ ńő a μ⅛őǾĩμĩẁ
9ŝẁĩŝŬ CΣŝńμŜőŝ⅛μŌL
2ºAno - BLUMENAU

1. Material para ficar na mochila da criança
1 mochila – recomendamos mochila com rodinhas para facilitar o acesso à sala de aula
1 lancheira
Penal ou estojo com dois lápis preto de escrever, uma borracha branca e macia e um apontador.
1 pasta brasil fina com elástico
1 pasta grossa com elástico
1 tesoura sem ponta
1 caixa de lápis de cor
1 tubo de cola líquida com 90 gr
1 estojo de canetinhas
1 Cola bastão
1 revista para recorte
1 revista coquetel PICOLÉ
2. Material por disciplina
LÍNGUA PORTUGUESA
1 caderno de linguagem brochura grande com 96 folhas
1 caderno de caligrafia brochura grande
2 gibis turma da Mônica infantil
MATEMÁTICA
1 caderno quadriculado capa dura brochura 10x10mm
1 caixa de material dourado individual 62 peças

INGLÊS
1 caderno pequeno capa dura brochura 48 folhas

HISTÓRIA/ GEOGRAFIA
1 caderno pequeno 98 folhas capa dura brochura

CIÊNCIAS
1 caderno pequeno capa dura brochura 48 folhas

ARTE
1 caderno grande de desenho capa dura 150/mg
ALUNOS DO INTEGRAL:
Creme dental, escova de dentes, toalha de mão
Caderno de 48 folhas brochura pequeno e uma revista
para recorte
Valor material utilizado no decorrer do ano:
Apostilas, Livros Paradidáticos, LIV (Laboratório inteligência de vida)
Acesso a plataforma digital e demais materiais 12x de R$114,12.
Obs: O boleto referente aos materiais estará disponível na secretararia do Colégio a partir de 14/01/2019
OBSERVAÇÕES:
Todo material escolar e uniforme deverá constar nome completo do aluno, em local visível, desde o primeiro dia de aula.
De acordo com a necessidade, serão solicitados outros materiais e a reposição dos mesmos com antecedência, durante o ano,
para evitar desperdício ou acúmulo de gastos no início do ano.
Todos os materiais solicitados destinam-se ao uso pedagógico do aluno.
Uniforme escolar é de uso obrigatório e diário.

LISTA DE MATERIAIS:
FUNDAMENTAL I 2019
CURSO E COLÉGIO ALFACurso
CASTELO
- BLUMENAU
e Colégio Alfa Castelo – Blumenau
[ ĩẁ⅛μ ńő a μ⅛őǾĩμĩẁ
9ŝẁĩŝŬ CΣŝńμŜőŝ⅛μŌL
3ºAno - BLUMENAU

1. Material para ficar na mochila da criança
1 mochila – recomendamos mochila com rodinhas para facilitar o acesso à sala de aula
1 lancheira
Penal ou estojo com dois lápis preto de escrever, uma borracha branca e macia e um apontador.
1 pasta brasil fina com elástico
1 pasta grossa com elástico
1 tesoura sem ponta
1 caixa de lápis de cor
1 estojo de canetinhas
1 Cola bastão
1 caneta marca texto
1 régua 30cm
1 revista coquetel PICOLÉ
2. Material por disciplina
LÍNGUA PORTUGUESA
1 caderno de linguagem brochura grande com 96 folhas
1 caderno de caligrafia brochura grande
1 Dicionário da Língua Portuguesa
2 gibis turma da Mônica infantil
MATEMÁTICA
1 caderno quadriculado capa dura brochura 10x10mm
INGLÊS
1 caderno pequeno capa dura brochura 48 folhas
HISTÓRIA/ GEOGRAFIA
1 caderno pequeno 98 folhas capa dura brochura

CIÊNCIAS
1 caderno pequeno capa dura brochura 48 folhas

ARTE
1 caderno grande de desenho capa dura 150/mg
ALUNOS DO INTEGRAL:
Creme dental, escova de dentes, toalha de mão
Caderno de 48 folhas brochura pequeno e uma revista
para recorte
Valor material utilizado no decorrer do ano:
Apostilas, Livros Paradidáticos, LIV (Laboratório inteligência de vida)
Acesso a plataforma digital e demais materiais 12x de R$114,12.
Obs: O boleto referente aos materiais estará disponível na secretararia do Colégio a partir de 14/01/2019

OBSERVAÇÕES:
Todo material escolar e uniforme deverá constar nome completo do aluno, em local visível, desde o primeiro dia de aula.
De acordo com a necessidade, serão solicitados outros materiais e a reposição dos mesmos com antecedência, durante o ano,
para evitar desperdício ou acúmulo de gastos no início do ano.
Todos os materiais solicitados destinam-se ao uso pedagógico do aluno.
Uniforme escolar é de uso obrigatório e diário.

LISTA DE MATERIAIS:
FUNDAMENTAL I 2019
e Colégio -Alfa
Castelo – Blumenau
CURSO E COLÉGIO ALFACurso
CASTELO
BLUMENAU
[ ĩẁ⅛μ ńő a μ⅛őǾĩμĩẁ
9ŝẁĩŝŬ CΣŝńμŜőŝ⅛μŌL
4ºAno - BLUMENAU

1. Material para ficar na mochila da criança
1 mochila – recomendamos mochila com rodinhas para facilitar o acesso à sala de aula
1 lancheira
Penal ou estojo com dois lápis preto de escrever, uma borracha branca e macia e um apontador.
1 pasta brasil fina com elástico
1 pasta grossa com elástico
1 tesoura sem ponta
1 caixa de lápis de cor
1 estojo de canetinhas
Cola bastão
1 caneta marca texto
1 régua 30cm
1 tesoura sem ponta
1 revista coquetel PICOLÉ
1 tubo de cola líquida 90g
2. Material por disciplina
LÍNGUA PORTUGUESA
1 caderno de linguagem brochura grande com 96 folhas
1 caderno de caligrafia brochura grande com linhas finas
1 Dicionário da Língua Portuguesa
2 gibis turma da Mônica infantil
MATEMÁTICA
1 caderno quadriculado capa dura brochura 7x7mm
INGLÊS
1 caderno pequeno capa dura brochura 48 folhas

HISTÓRIA/ GEOGRAFIA
1 caderno pequeno 98 folhas capa dura brochura – para as duas disciplinas
CIÊNCIAS
1 caderno pequeno capa dura brochura 48 folhas

ARTE
1 caderno grande de desenho capa dura 150/mg
ALUNOS DO INTEGRAL:
Creme dental, escova de dentes, toalha de mão
Caderno de 48 folhas brochura pequeno e uma revista
para recorte

Valor material utilizado no decorrer do ano:
Apostilas, Livros Paradidáticos, LIV (Laboratório inteligência de vida)
Acesso a plataforma digital e demais materiais 12x de R$114,12.
Obs: O boleto referente aos materiais estará disponível na secretararia do Colégio a partir de 14/01/2019
OBSERVAÇÕES:
Todo material escolar e uniforme deverá constar nome completo do aluno, em local visível, desde o primeiro dia de aula.
De acordo com a necessidade, serão solicitados outros materiais e a reposição dos mesmos com antecedência, durante o ano, para evitar desperdício ou acúmulo
de gastos no início do ano.
Todos os materiais solicitados destinam-se ao uso pedagógico do aluno.
Uniforme escolar é de uso obrigatório e diário.

LISTA DE MATERIAIS:
FUNDAMENTAL I 2019
CURSO E COLÉGIO ALFACurso
CASTELO
- BLUMENAU
e Colégio Alfa
Castelo – Blumenau
[ ĩẁ⅛μ ńő a μ⅛őǾĩμĩẁ
9ŝẁĩŝŬ CΣŝńμŜőŝ⅛μŌL
5ºAno - BLUMENAU

1. Material para ficar na mochila da criança
1 mochila – recomendamos mochila com rodinhas para facilitar o acesso à sala de aula
Penal ou estojo com dois lápis preto de escrever, uma borracha branca e macia e um apontador.
1 pasta brasil fina com elástico
1 pasta grossa com elástico
Transferidor 360°
1 compasso
1 caixa de lápis de cor
1 estojo de canetinhas
Cola bastão
1 caneta marca texto
1 régua 30cm
1 tesoura sem ponta
1 tubo de cola líquida 90 gr
1 revista para recorte
2 gibis Turma da Mônica
2. Material por disciplina
LÍNGUA PORTUGUESA
1 caderno de linguagem brochura grande com 96 folhas
1 caderno de caligrafia brochura grande com linhas finas
1 Dicionário da Língua Portuguesa
MATEMÁTICA
1 caderno quadriculado capa dura brochura 7x7mm
INGLÊS
1 caderno pequeno capa dura brochura 48 folhas
HISTÓRIA/ GEOGRAFIA
1 caderno pequeno 48 folhas capa dura brochura – para as duas disciplinas
CIÊNCIAS
1 caderno pequeno capa dura brochura 48 folhas

ARTE
1 caderno grande de desenho capa dura 150/mg
ALUNOS DO INTEGRAL:
Creme dental, escova de dentes, toalha de mão
Caderno de 48 folhas brochura pequeno e uma revista
para recorte

Valor material utilizado no decorrer do ano:
Apostilas, Livros Paradidáticos, LIV (Laboratório inteligência de vida)
Acesso a plataforma digital e demais materiais 12x de R$114,12.
Obs: O boleto referente aos materiais estará disponível na secretararia do Colégio a partir de 14/01/2019
OBSERVAÇÕES:
Todo material escolar e uniforme deverá constar nome completo do aluno, em local visível, desde o primeiro dia de aula.
De acordo com a necessidade, serão solicitados outros materiais e a reposição dos mesmos com antecedência, durante o ano, para evitar desperdício ou acúmulo
de gastos no início do ano.
Todos os materiais solicitados destinam-se ao uso pedagógico do aluno.
Uniforme escolar é de uso obrigatório e diário.

