
Colégio Objetivo Júnior

I – Material de classe
 - 02 Cadernos brochura capa dura azul  -01 caneta marcador para retroprojetor tinta permanente (cores 
 - 01 livro novo de literatura infantil  - 02 colas líquidas (sugestão - Faber Castell)
 - 01  Livro de Caligrafia do 1° ano Ensino Fundamental Coleção  - 02 tubos de cola bastão grande (Pritt - sugestão)
Zigue Zague - Editora Scipione  - 01 caixa de cola colorida

 - 10 lápis pretos grip ou triangular (Faber Castell - sugestão)  - 01 caderno de desenho capa dura grande 48 folhas

 - 01 jogo de canetas hidrocor 12 cores  - 20 botões sortidos
 - 01 caixa de lápis de cor - 24 cores (Norma - sugestão)  - 01 pincel n° 12
 - 01 caixa de giz de cera - 15 cores Curton (Faber Castell -  - 01 pincel n° 6
 sugestão)  - 01 pincel n° 10
 - 02 borrachas brancas  - 01 caixa de tinta tempera guache Acrilex 12 cores 

 - 01 apontador com depósito (Faber Castell - sugestão) Abelhinha

 - 01 tesoura sem ponta (Mundial ou Laser - sugestão)  - 02 dedais de miçanga
 - 01 pasta polionda com elástico 2 cm azul  - 01 bloco colorido arca de Noé
personalizada  - 01 tela 15x15
 - 01 pasta com grampo (leitura) azul  - 01 gibi novo (Turma da Mônica)

 - 01 pasta com elástico azul personalizada fina  - 01 estojo com 3 divisões (somente será aceito esse)

 - 01 caixa para materiais com adesivo personalizada azul  - 400 folhas de Papel A4 (210x297mm) (somente será aceito

 - 03 envelopes pardos, tamanho ofício 31x41 personalizados  esse tipo de sulfite)

 (só serão aceitos nessa medida)

II - Livro de leitura III -  Manter na mochila

 - A menina das borboletas (Roberto Caldas – Editora Paulus) Necessaire: Escova de dente com nome
 Pasta de dente com nome
 Toalha de rosto com nome

CONFERIDA E APROVADA: ______/ ______/ ______ PROFª. _______________________________________

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

3. Trocar a escova dental no 2° semestre.

9. Sugerimos o uso de mochila de rodinhas, devido à quantidade de material que os alunos carregam.

10. Trazer garrafa de água para uso diário.

6. Todo material (incluindo os uniformes) deve ser identificado com o nome do aluno.

7. O uso do uniforme completo é OBRIGATÓRIO diariamente.  Consta de camiseta branca com logo do colégio, shorts, 

bermuda ou calça comprida com o logo do colégio, meia branca e tênis (cores do colégio: branco ou cinza ou azul ou 

preto). 
8.  Uniforme adquirido na Tend Tudo localizada na Av.Portugal, 897-Centro – Fone -3334-7575.

5. Material de artes é de uso comunitário.

LISTA DE MATERIAIS 2021
1° ANO AZUL

1. Repor material na medida em que for terminando (lápis, borracha, etc).

2. Reaproveitar o material do ano anterior que esteja em bom estado.

4. A tesoura deve ser de fácil manejo. Sugerimos a marca Mundial, pois cortamos papéis, tecidos, papelão, E.V.A., 

barbante, etc. Gravar o nome do aluno.

Obs: O material personalizado adquirir na: RF Papelaria Rua São Bento, 1369 – Centro Fone (16) 3336-8062 ou Na Livraria Tend 

Tudo Av.Portugal, 897 Centro – Fone -3334-7575 ou Bazar Sensação  R. Padre Duarte, 2219 Centro - 3336-7166.


