
Material Didáticos RSB – Livros
3 lápis grafite
1 caixa de lápis de cor, grande com 12 cores
2 tubos de cola bastão, 22 gramas
1 tubo de cola branca, 90 gramas
1 caixa de giz de cera grosso
2 caixas de massinha com 12 cores (sugestões: ACRILEX ou
FABER CASTELL)
1 conjunto de canetinhas hidrocor, grande com 12 cores 
(sugestões: FABER CASTELL ou COMPACTOR)
1 pincel chato nº8
1 apontador
3 grampos trilho de plástico 
1 borracha branca
1 caixa de guache com 12 cores
1 régua de 15 cm
1 pote de lantejoulas ou glitter
1 tesoura sem ponta 
(sugestões: TRAMONTINA ou MUNDIAL) sem bichinhos 
ou desenhos
1 cola colorida
1 caixa de material dourado
1 estojo (guarda-lápis) com 2 ou 3 divisões
1 pacote de folha colorida A4  - ( Pacote com 6 ou 8 cores - 24 ou  32
folhas).  Sugestões: Color Set, Tilipaper, Canson.
1 Caderno grande com 96 folhas brochura
1 Bloco de folha branco - A3 (Sugestão: Canson)

1 camiseta  infantil tamanho G de manga - (usada) para uso
em atividades artísticas
1 garrafinha ou squeeze para água
1 Pasta catálogo com 50 plásticos
1 Pasta plástica com elástico
1 brinquedo pedagógico: idade 06 e 07 anos
(Sugestões: Ludo; Jogo da Memória: letras,  Números, ou
palavras; Quebra-Cabeça: 40, 60 ou 80 peças; Jogo de
Boliche; Tapa Certo;  Pula Macaco; Pizzaria Maluca; Cara a
Cara; Jogos de tabuleiro; Cartas Opostas).

OBS: Adquirir somente o que estiver assinalado:
(   X  ) 1 Fita adesiva larga transparente
(   X  ) 1 pacote de palitos de picolé
(     ) 1 pote de tinta guache grande 
(     ) 1 pacote de balão colorido nº 7

Demais materiais para as aulas de Arte, serão solicitados
conforme as atividades propostas no decorrer do ano.

Os livros paradidáticos serão solicitados após o início das
aulas.

MATERIAIS DIDÁTICOS PARA 

Materiais Diversos Materiais de Uso Pessoal

Confira o verso

1º ANO1º ANO



O procedimento para aquisição do Livro de Literatura Infantil será comunicado no início do ano.
O livro de Inglês será adquirido no colégio a partir do dia 01/02/2021.
No dia 09/02, aguardamos a “TODOS” os pais e alunos para a entrega dos materiais, das 13h30 as 18h.
No dia da entrega de materiais marcaremos uma entrevista individual para os pais dos alunos novos, entre os dias
11/02 e 12/02/2021.
Início das aulas – 17/02/2021.

Importante:

UNIFORMES
O uso do uniforme é obrigatório e deve ser adquirido nas lojas especializadas. Não será permitido nenhum outro
tipo de vestimenta, com exceção da calça jeans azul. O calçado recomendado é o tênis. Para participar de todas as
atividades escolares, inclusive as extraclasse, o(a) aluno(a) deverá comparecer devidamente uniformizado(a). 

As opções de uniforme masculino são: Calça, jaqueta, moletom, bermuda, camiseta e regata.

As opções de uniforme feminino são: calça, jaqueta, moletom, calça legging, bermuda, shorts-saia, camiseta e
regata. 

Educação Física e treinos – não será permitido o uso de jeans. Nestas aulas o aluno deverá estar com o uniforme
completo e tênis. 

Você encontra os uniformes do Salesiano no  seguinte local: Q MALHAS - www.qmalhas.com.br

Importante:
- Todo material deve ser identificado. Solicitamos que os livros também sejam encapados com material
transparente e que as etiquetas sejam colocadas na capa.
-  Pedimos para que o corretivo não seja incluído no material do (a) seu (a) filho (a).
- Também não fazem parte do material: álbuns de figurinhas, brinquedos e celular.

http://www.qmalhas.com.br/

