LISTA DE MATERIAIS

1º ANO INTEGRAL BILÍNGUE
Colégio Couto Magalhães 86 anos

Anápolis - GO

2018

‘‘Se o SENHOR não edicar a casa, em vão trabalham os que a edicam.’’ Sl 127:1

Início das aulas – Ensino Fundamental I
Integral Bilíngue 30/01/2018
As marcas são sugestões, mas pedimos que observem a qualidade do produto.
Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome da criança.
Entrega de materiais: Em sala para a professora nos dias 25, 26 ou 29 de janeiro
no período vespertino no prédio do Bilíngue.
Todos os alunos deverão estar uniformizados a partir do 1º dia de aula.
Leiam atentamente o Informativo da Família

Material Pedagógico:
* 2 livros paradidáticos
( Nas primeiras semanas de aula enviaremos os
nomes dos livros a serem trabalhados).

Livro didático de inglês:
* 9780994383815 FIRST EXPLORERS 1 COL
COUTO MAGALHÃES 1 ANO PK - Editora
Oxford

Material de uso individual
01 apontador com depósito
04 lápis de escrever
02 borrachas
02 pincéis escolares (um pequeno e um grande)
01 tesoura escolar pequena
02 colas bastões ou 1 cola de 35g escolar (O aluno poderá optar por um ou outro)
01 régua de 30 cm
01 pote de massinha modeladora escolar (cor da preferência)
01 pacote A4 com 50 folhas (colorido)
01 pacote A4 com 50 folhas (branco)
01 pacote de papel canson com 35 folhas
01 garranha para água (Squeeze)
01 caixa de lápis de cor
01 bolsinha para o bilíngue
01 tela de pintura simples 20x30 (Souza art)
01 caixa de têmpera guache
01 pasta A4 de plástico
01 cola glitter de 35g
01 caderno cartográco
01 caixa de sapato médio
01 garrafa pet vazia
01 caixa de canetinha
02 cartelas de adesivos

Material de higiene pessoal
01 Nécessarie para higiene pessoal / bucal, contendo pelo menos uma escova de dente, um o dental, e uma pasta de
dente.
01 troca de roupa incluindo calcinha ou cueca para troca de EMERGÊNCIA (esta deverá vir e voltar dentro de uma mochila
todos os dias).
01 caixa de lenços de papel.
OBS: Todos os materiais e uniforme deverão ser etiquetados com o nome da criança.

LISTA DE MATERIAIS

2º ANO INTEGRAL BILÍNGUE
Colégio Couto Magalhães 86 anos

Anápolis - GO

2018

‘‘Se o SENHOR não edicar a casa, em vão trabalham os que a edicam.’’ Sl 127:1

Início das aulas – Ensino Fundamental I
Integral Bilíngue 30/01/2018
As marcas são sugestões, mas pedimos que observem a qualidade do produto.
Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome da criança.
Entrega de materiais: Em sala para a professora nos dias 25, 26 ou 29 de janeiro
no período vespertino no prédio do Bilíngue.
Todos os alunos deverão estar uniformizados a partir do 1º dia de aula.
Leiam atentamente o Informativo da Família

Material Pedagógico:
- 2 livros paradidáticos ( Nas primeiras
semanas de aula enviaremos os nomes dos
livros a serem trabalhados).

Livro didático de inglês:
* 9780994383822 FIRST EXPLORERS 2 COL
COUTO MAGALHÃES 2 ANO PK - Editora
Oxford

Material de uso individual
02 pincéis escolares
01 pack de canetinhas
02 caixas de lápis de cor
01 tesoura pequena
02 colas bastão
01 caderno espiral (100 folhas)
01 apontador com depósito
01 pacote de chamequinho (branco)
01 pacote de chamequinho (colorido)
01 pacote de 32 folhas coloridas Canson 80g/m²
01 pacote de balão
01 garranha para água (Squeeze)
01 tela de pintura simples 20x30 (Souza Art)
02 caixas de tinta temperada Guache
01 tinta para tecido Acrilex (37 ml)
01 pasta transparente (2 cm)
02 lápis de escrever
02 borrachas
01 bolsinha de lápis para o Bilíngue
01 régua de 30 cm
01 caixa de sapato
01 papel de presente

Material de higiene pessoal
01 Nécessarie para higiene pessoal / bucal, contendo pelo menos uma escova de dente, um o dental, e uma pasta de
dente.
01 troca de roupa incluindo calcinha ou cueca para troca de EMERGÊNCIA (esta deverá vir e voltar dentro de uma mochila
todos os dias).
01 caixa de lenços de papel.
OBS: Todos os materiais e uniforme deverão ser etiquetados com o nome da criança.

LISTA DE MATERIAIS

3º ANO INTEGRAL BILÍNGUE
Colégio Couto Magalhães 86 anos

Anápolis - GO

2018

‘‘Se o SENHOR não edicar a casa, em vão trabalham os que a edicam.’’ Sl 127:1

Início das aulas – Ensino Fundamental I
Integral Bilíngue 30/01/2018
As marcas são sugestões, mas pedimos que observem a qualidade do produto.
Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome da criança.
Entrega de materiais: Em sala para a professora nos dias 25, 26 ou 29 de janeiro
no período vespertino no prédio do Bilíngue.
Todos os alunos deverão estar uniformizados a partir do 1º dia de aula.
Leiam atentamente o Informativo da Família

Material Pedagógico:
- 2 livros paradidáticos ( Nas primeiras
semanas de aula enviaremos os nomes dos
livros a serem trabalhados).

Livro didático de inglês:
* 9780994383853 YOUNG EXPLORERS 1 COL
COUTO MAGALHÃES 3 ANO PK - Editora
Oxford

Material de uso individual
02 pincéis escolares
01 pack de canetinhas
02 caixas de lápis de cor
01 tesoura pequena
02 colas bastão
01 caderno espiral (100 folhas)
01 apontador com depósito
01 pacote de chamequinho (branco)
01 pacote de chamequinho (colorido)
01 pacote de 32 folhas coloridas Canson 80g/m²
01 pacote de balão
01 garranha para água (Squeeze)
01 tela de pintura simples 20x30 (Souza Art)
02 caixas de tinta temperada Guache
01 tinta para tecido Acrilex (37 ml)
01 pasta transparente (2 cm)
02 lápis de escrever
02 borrachas
01 bolsinha de lápis para o Bilíngue
01 régua de 30 cm
04 lápis de escrever
01 caixa de sapato
01 papel de presente

Material de higiene pessoal
01 Nécessarie para higiene pessoal / bucal, contendo pelo menos uma escova de dente, um o dental, e uma pasta de
dente.
01 troca de roupa incluindo calcinha ou cueca para troca de EMERGÊNCIA (esta deverá vir e voltar dentro de uma mochila
todos os dias).
01 caixa de lenços de papel.
OBS: Todos os materiais e uniforme deverão ser etiquetados com o nome da criança.

LISTA DE MATERIAIS

4º ANO INTEGRAL BILÍNGUE
Colégio Couto Magalhães 86 anos

Anápolis - GO

2018

‘‘Se o SENHOR não edicar a casa, em vão trabalham os que a edicam.’’ Sl 127:1

Início das aulas – Ensino Fundamental I
Integral Bilíngue 30/01/2018
As marcas são sugestões, mas pedimos que observem a qualidade do produto.
Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome da criança.
Entrega de materiais: Em sala para a professora nos dias 25, 26 ou 29 de janeiro
no período vespertino no prédio do Bilíngue.
Todos os alunos deverão estar uniformizados a partir do 1º dia de aula.
Leiam atentamente o Informativo da Família

Material Pedagógico:
- 2 livros paradidáticos ( Nas primeiras
semanas de aula enviaremos os nomes dos
livros a serem trabalhados).

Livro didático de inglês:
* 9780994383860 YOUNG EXPLORERS 2 COL
COUTO MAGALHÃES 4 ANO PK - Editora
Oxford

Material de uso individual
02 pincéis escolares
01 pack de canetinhas
02 caixas de lápis de cor
01 tesoura pequena
02 colas bastão
01 caderno espiral (100 folhas)
01 apontador com depósito
01 pacote de chamequinho (branco)
01 pacote de chamequinho (colorido)
01 pacote de 32 folhas coloridas Canson 80g/m²
01 pacote de balão
01 garranha para água (Squeeze)
01 tela de pintura simples 20x30 (Souza Art)
02 caixas de tinta temperada Guache
01 tinta para tecido Acrilex (37 ml)
01 pasta transparente (2 cm)
02 lápis de escrever
02 borrachas
01 bolsinha de lápis para o Bilíngue
01 régua de 30 cm
04 lápis de escrever
01 caixa de sapato
01 papel de presente

Material de higiene pessoal
01 Nécessarie para higiene pessoal / bucal, contendo pelo menos uma escova de dente, um o dental, e uma pasta de
dente.
01 troca de roupa incluindo calcinha ou cueca para troca de EMERGÊNCIA (esta deverá vir e voltar dentro de uma mochila
todos os dias).
01 caixa de lenços de papel.
OBS: Todos os materiais e uniforme deverão ser etiquetados com o nome da criança.

LISTA DE MATERIAIS

5º ANO INTEGRAL BILÍNGUE
Colégio Couto Magalhães 86 anos

Anápolis - GO

2018

‘‘Se o SENHOR não edicar a casa, em vão trabalham os que a edicam.’’ Sl 127:1

Início das aulas – Ensino Fundamental I
Integral Bilíngue 30/01/2018
As marcas são sugestões, mas pedimos que observem a qualidade do produto.
Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome da criança.
Entrega de materiais: Em sala para a professora nos dias 25, 26 ou 29 de janeiro
no período vespertino no prédio do Bilíngue.
Todos os alunos deverão estar uniformizados a partir do 1º dia de aula.
Leiam atentamente o Informativo da Família

Material Pedagógico:
- 2 livros paradidáticos ( Nas primeiras
semanas de aula enviaremos os nomes dos
livros a serem trabalhados).

Livro didático de inglês:
* 9780994383891 OXFORD DISCOVER 1 COL
COUTO MAGALHÃES 5 ANO PK - Editora
Oxford

Material de uso individual
02 pincéis escolares
01 pack de canetinhas
02 caixas de lápis de cor
01 tesoura pequena
02 colas bastão
01 caderno espiral (100 folhas)
01 apontador com depósito
01 pacote de chamequinho (branco)
01 pacote de chamequinho (colorido)
01 pacote de 32 folhas coloridas Canson 80g/m²
01 pacote de balão
01 garranha para água (Squeeze)
01 tela de pintura simples 20x30 (Souza Art)
02 caixas de tinta temperada Guache
01 tinta para tecido Acrilex (37 ml)
01 pasta transparente (2 cm)
02 lápis de escrever
02 borrachas
01 bolsinha de lápis para o Bilíngue
01 régua de 30 cm
04 lápis de escrever
01 caixa de sapato
01 papel de presente

Material de higiene pessoal
01 Nécessarie para higiene pessoal / bucal, contendo pelo menos uma escova de dente, um o dental, e uma pasta de
dente.
01 troca de roupa incluindo calcinha ou cueca para troca de EMERGÊNCIA (esta deverá vir e voltar dentro de uma mochila
todos os dias).
01 caixa de lenços de papel.
OBS: Todos os materiais e uniforme deverão ser etiquetados com o nome da criança.

