
       COUTO INTEGRAL BILÍNGUE 
       Lista de Material – Fundamental I 

 

                                                       1º ANO 

 

Material de uso individual: 
 

1 apontador com deposito  
4 lápis de escrever  
2 Borrachas 
2 Pinceis escolares (um pequeno e um grande)  
1 tesoura escolar pequena  
2 colas bastões ou 1 cola de 35g escolar (O aluno poderá optar  por um ou outro)  

1 régua de 30 cm 
1 pote de massinha modeladora escolar (Cor a preferencia)  
1 Pacote A4 com 50 folhas (color ido)  
1 Pacote A4 com 50 folhas (Branco)  
1 Pacote de papel canson com 35 folhas  
1 Garrafinha de agua 
1 Caixa de Lápis de cor  
1 bolsinha para o bi língue  
1 tela de pintura simple 20x30 ( Souza art)  
1 caixa de tempera guache  
1 Pasta A4 de plást ico  
1 cola gl it ter de 35g 
1 caderno cartográf ico  
1 caixa de sapato médio  
1 garrafa pet vazia  
1 caixa de canet inhas  
2 cartelas de adesivos  

 

Material Pedagógico: 

 2 livros paradidático ( Nas primeiras semanas de aula enviaremos os nomes dos livros a serem 

trabalhados.) 

 

Higiene Pessoal : 

 1 Nécessaire para higiene pessoal/bucal, contendo pelo menos uma escova de dentes, um fio 

dental, e uma pasta de dentes.  

 1 troca de roupa incluindo calcinha ou cueca para troca de EMERGÊNCIA (esta deverá vir e voltar 

dentro de uma mochila todos os dias) 

 1 caixa de lenços de papel 

 
OBS: Todos os materiais e uniforme deverão ser etiquetados com o nome da criança.  

 
Entrega de Materiais:  
  

Entregar os materiais dessa lista para as professores ou assistentes do Integral Bilíngue que 
estarão recebendo nas salas de aula do prédio do Centro de Línguas nos dias 24, 25, ou 28 de 
janeiro. 
 
 
 



       COUTO INTEGRAL BILÍNGUE 
       Lista de Material – Fundamental I 

 

                                                       2º ANO 

 

Material de uso individual: 
 

2 pincéis escolar  

1 pack de canetinhas 

2 cxs de lápis de cor  

1 tesoura pequena 

2 colas bastão 

1 caderno aspiral (100 folhas)  

1 apontador com depósito  

1 pct. de chameguinho (branco)  

1 pct. de chameguinho (color ido)  

1 pct. de 32 folhas color idas 

canson 80g/m² 

1 pct. de balão 

1 garraf inha de água 

1 tela de pintura simples 20x30 

(Souza art)  

2 cxs. de t inta tempera guache  

1 t inta pra tecido acrilex (37 ml)  

1 pasta transparente (2 cm)  

2 lápis de escrever  

2 borrachas 

1 bolsinha de lápis para o 

Bilíngue 

1 régua de 30 cm 

4 Lápis de escrever; 
1 cx de sapato; 
1 papel de presente 

 

Material Pedagógico: 

 2 livros paradidático (Nas primeiras semanas de aula enviaremos os nomes dos livros a serem 

trabalhados.) 

 

Livro didático de inglês:  

9780994383822    FIRST EXPLORERS 2 COL COUTO MAGALHAES 2 ANO PK – Editora Oxford 

 

Higiene Pessoal : 

 1 Nécessaire para higiene pessoal/bucal, contendo pelo menos uma escova de dentes, um fio 

dental, e uma pasta de dentes.  

 1 troca de roupa incluindo calcinha ou cueca para troca de EMERGÊNCIA (esta deverá vir e voltar 

dentro de uma mochila todos os dias) 

 1 caixa de lenços de papel 

OBS: Todos os materiais e uniforme deverão ser etiquetados com o nome da criança.  
 
Entrega de Materiais:  
 
 

Entregar os materiais dessa lista para as professores ou assistentes do Integral Bilíngue que 
estarão recebendo nas salas de aula do prédio do Centro de Línguas nos dias 24, 25, ou 28 de 
janeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       COUTO INTEGRAL BILÍNGUE 
       Lista de Material – Fundamental I 

 

                                                       3º ANO 

Material de uso individual: 
 

2 pincéis escolar  

1 pack de canetinhas  

2 cxs de lápis de cor  

1 tesoura pequena 

2 colas bastão 

1 caderno aspiral  (100 folhas)  

1 apontador com depósito  

1 pct.  de chameguinho (branco)  

1 pct.  de chameguinho (colorido)  

1 pct.  de 32 folhas color idas canson 80g/m²  

1 pct.  de balão 

1 garraf inha de água 

1 tela de pintura simples 20x30 (Souza art)  

2 cxs. de t inta tempera guache  

1 t inta pra tecido acr i lex (37 ml)  

1 pasta t ransparente (2 cm)  

2 lápis de escrever  

2 borrachas 

1 bolsinha de lápis para o Bi l íngue  

1 régua de 30 cm 

4 Lápis de escrever; 
1 cx de sapato; 
1 papel de presente 

 

Material Pedagógico: 

 2 livros paradidático (Nas primeiras semanas de aula enviaremos os nomes dos livros a serem 

trabalhados.) 

 

Livro didático de inglês:  

9780994383853   YOUNG EXPLORERS 1 COL COUTO MAGALHAES 3 ANO PK – Editora Oxford 

 

Higiene Pessoal: 

 1 Nécessaire para higiene pessoal/bucal, contendo pelo menos uma escova de dentes, um fio 

dental, e uma pasta de dentes.  

 1 troca de roupa incluindo calcinha ou cueca para troca de EMERGÊNCIA (esta deverá vir e voltar 

dentro de uma mochila todos os dias) 

 1 caixa de lenços de papel 

 
OBS: Todos os materiais e uniforme deverão ser etiquetados com o nome da criança.  

 
Entrega de Materiais:  

Entregar os materiais dessa lista para as professores ou assistentes do Integral Bilíngue que 
estarão recebendo nas salas de aula do prédio do Centro de Línguas nos dias 24, 25, ou 28 de 
janeiro. 



       COUTO INTEGRAL BILÍNGUE 
       Lista de Material – Fundamental I 

 

                                                       4º ANO 

Material de uso individual: 
 

2 pincéis esco lar  

1 pack de canet inhas  

2 cxs de lápis de cor  

1 tesoura pequena  

2 colas bastão  

1 caderno asp ira l  (100 fo lhas)  

1 apontador com depósito  

1 pct .  de chameguinho (branco)  

1 pct .  de chameguinho (co lor ido)  

1 pct .  de 32 fo lhas co lor idas canson 80g/m²  

1 pct .  de balão  

1 garraf inha de água  

1 te la de pintura s imples 20x30 (Souza art )  

2 cxs.  de t inta tempera guache  

1 t inta pra tec ido acri lex (37 m l)  

1 pasta transparente (2 cm)  

2 lápis  de escrever  

2 borrachas  

1 bolsinha de lápis para o Bi l íngue  

1 régua de 30 cm 

4 Lápis de escrever; 
1 cx de sapato; 
1 papel de presente 
 

Material Pedagógico: 

 2 livros paradidático (Nas primeiras semanas de aula enviaremos os nomes dos livros a serem 

trabalhados.) 

 

Livro didático de inglês:  

9780994383860    YOUNG EXPLORERS 2 COL COUTO MAGALHAES 4 ANO PK – Editora Oxford 

 

Higiene Pessoal : 

 1 Nécessaire para higiene pessoal/bucal, contendo pelo menos uma escova de dentes, um fio 

dental, e uma pasta de dentes.  

 1 troca de roupa incluindo calcinha ou cueca para troca de EMERGÊNCIA (esta deverá vir e voltar 

dentro de uma mochila todos os dias) 

 1 caixa de lenços de papel 

 
OBS: Todos os materiais e uniforme deverão ser etiquetados com o nome da criança.  

 
Entrega de Materiais:  

Entregar os materiais dessa lista para as professores ou assistentes do Integral Bilíngue que 
estarão recebendo nas salas de aula do prédio do Centro de Línguas nos dias 24, 25, ou 28 de 
janeiro. 
 
 



 

       COUTO INTEGRAL BILÍNGUE 
       Lista de Material – Fundamental I 

 

                                                       5º ANO 

Material de uso individual: 
 

2 pincéis esco lar  

1 pack de canet inhas  

2 cxs de lápis de cor  

1 tesoura pequena  

2 colas bastão  

1 caderno asp ira l  (100 fo lhas)  

1 apontador com depósito  

1 pct .  de chameguinho (branco)  

1 pct .  de chameguinho (co lor ido)  

1 pct .  de 32 fo lhas co lor idas canson 80g/m²  

1 pct .  de balão  

1 garraf inha de água  

1 te la de pintura s imples 20x30 (Souza art )  

2 cxs.  de t inta tempera guache  

1 t inta pra tec ido acri lex (37 ml)  

1 pasta transparente (2 cm)  

2 lápis  de escrever  

2 borrachas  

1 bolsinha de lápis para o  Bi l íngue  

1 régua de 30 cm 

4 Lápis de escrever; 
1 cx de sapato; 
1 papel de presente 
 

Material Pedagógico: 

 2 livros paradidático (Nas primeiras semanas de aula enviaremos os nomes dos livros a serem 

trabalhados.) 

 

Livro didático de inglês:  

9780994383891   OXFORD DISCOVER 1 COL COUTO MAGALHAES 5 ANO PK – Editora Oxford 

 

Higiene Pessoal : 

 1 Nécessaire para higiene pessoal/bucal, contendo pelo menos uma escova de dentes, um fio 

dental, e uma pasta de dentes.  

 1 troca de roupa incluindo calcinha ou cueca para troca de EMERGÊNCIA (esta deverá vir e voltar 

dentro de uma mochila todos os dias) 

 1 caixa de lenços de papel 

 
OBS: Todos os materiais e uniforme deverão ser etiquetados com o nome da criança.  

 
Entrega de Materiais:  

Entregar os materiais dessa lista para as professores ou assistentes do Integral Bilíngue que 
estarão recebendo nas salas de aula do prédio do Centro de Línguas nos dias 24, 25, ou 28 de 
janeiro. 


