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Título:  ELEVA PLATAFORMA DE ENSINO (Módulos adquiridos no Colégio) 

Volumes:  1. 2. 3. 4   
 

Título:    CONSTRUINDO A ESCRITA DA LETRA IMPRESSA À LETRA 

CURSIVA ALFABETIZAÇÃO (Adquirido em livraria).  

Autores:   Déborah Panachão, Carmen Silvia Carvalho, Silvia Salmaso, 

Sarina Kutnikas  

Editora:    Ática 
 

 

 
 
 

 KIT LIV - Caderno do Aluno – 1o Ano Fund. I - (Adquirido no Colégio) 

 
 
 
VIDE LISTA ANEXA – NÃO TROCAR TÍTULOS SUGERIDOS 
 

 
 
 

TODOS OS MATERIAIS DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS COM NOME 
 

 01 Classificador com elástico com logotipo do colégio (adquirido na escola). 

 01 Pasta catálogo com 40 folhas com logotipo do colégio (apenas para alunos novos). 

 01 Pasta para arte com logotipo do colégio. 

 01 Agenda (presenteada pela Escola) 

 01 Avental plástico (grande) 

 01 Caderno de capa dura grande. 

 01 Caderno de desenho (A4/96 folhas). 

 02 Canetas para tecido – 2 cores 

 03 Cruzadinhas - Coquetel (Picolé). 

 01 Copo inox com nome gravado (obrigatoriamente). 

 01 Dominó ou jogo de tabuleiro. 
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 01 Balde de praia 

 01 Estojo completo (3 lápis / borracha / lápis de cor / hidrocor / apontador com depósito / 

cola bastão média) Todos os materiais e estojo devem ser identificados com nome. 

 04 Gibis (novos). 

 01 Jogo de memória temático (madeira) - Sugestão: plural/singular, masculino/feminino, 

aumentativo/diminutivo, quebra-cabeça. 

 04 Livros de literatura (lista anexa – não trocar título sugerido). 

 01 Material dourado individual em madeira. (com nome) 

 01 Tesoura sem ponta com nome gravado. 

 01 Tesoura para massinha com nome 

 10 Unidades Envelope para carta pequeno (Para guardar material individual). 

 03 Pincéis – (no 4, no 10, no 20) com nome 

 01 Monobloco decorado  

 
 
 
 

 02 Apontadores com depósito. 

 03 Borrachas brancas (grandes). 

 02 Caixas lápis de cor grande (12 cores). 

 01 Caixa lápis cera gizão (12 cores). 

 01 Dúzia lápis preto no 02. 

 01 Estojo de pilot color (12 cores). 

 02 Canetas para tecido 

 02 Canetas ponta porosa fina (1,0mm) 

 02 Canetas permanentes cor preta – ponta grossa 

 01 Caixa de cola colorida brilhacolor 

 01 Tinta relevo – 35 ml 

 01 Caixa de tempera guache fantasia metálica. 

 10 Folhas de papel carmo (cor laranja) 

 05 Folhas de papel duplex (cor laranja) 

 01 Folha de papel metro pardo. 

 02 Folhas de papel nacarado. 

 04 Folhas de emborrachado laranja.  

 02 Folhas de emborrachado com gliter 

 02 Folhas de papel de presente (decorado).  

 100 Folhas ofício branco (tamanho A3). 

 100 Folhas de papel ofício colorido (A4 / Verde) 
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 05 Folhas de papel de seda 

 01 Folha de cartolina laminada dourada. 

 05 Folhas de cartolina branca. 

 04 Folhas de papel crepom (2 laranjas e 2 brancas) 

 01 Folha de Papel Paraná 

 03 Metros kami (laranja) – peça única 

 01 Metro de feltro (laranja) 

 01 Metro de feltro (amarelo) 

 01 Rolinho de espuma para pintura. 

 05 Bastões (grosso) de cola quente. 

 01 Esponja. 

 01 Lixa de parede no 120. 

 01 Novelo de lã (grossa). 

 01 Pacote de pratinhos de papelão (descartável / tamanho médio). 

 02 Potes de tinta guache (250 ml) laranja. 

 01 Potes de tinta acrílica – (250ml) - laranja 

 01 Rolo de fita metaloide no 05 (1,4 cm x 50 cm). 

 01 Tubo de cola de isopor (200ml) 

 01 Tubo de cola branca (200ml) 

 02 Tubos de cola bastão grande. 

 03 Blocos de papel Criativo 

 03 Blocos de Canson A3 – 170g/m2. 

 02 Pacotes papel – Filipinho Color Cards A4. 

 02 Rolos de fita crepe branca 

 02 Rolos de fita durex transparente -larga 

 03 Caixas de massa de modelar colorida (12 cores - base amido).  

 

 
 

1. Todos os livros e cadernos deverão ser marcados com o nome do 

aluno (na capa) e forrados com plástico transparente. 

2. Para garantir o recebimento dos módulos no início das aulas, a 

aquisição deverá ser feita no Colégio Mendel Vilas até o dia 

25/01/2019.  

3. Disponibilizaremos de funcionárias para receber os materiais nas 

seguintes datas: 
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 De 28/01 a 31/01/2019, no horário de 8h às 17h – MATERIAL DE 

ARTES, MATERIAL INDIVIDUAL, LIVROS PARADIDÁTICOS E 

DIDÁTICOS. O material deve ser identificado com o nome e ano 

do aluno.  

4. A aquisição do material de Artes poderá ser feita no Colégio, 

mediante pagamento de taxa ou em qualquer papelaria. 

5. Início das Aulas: 

 Infantil e 1o ano E.F. I – 05/02/2019 

 2o ao 5o ano E.F. I – 04/02/2019 
 

Atenciosamente, 
Equipe Mendel Vilas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rua Praia de Piatã, 540 – Vilas do Atlântico  
CEP: 42700-000 – Lauro de Freitas/BA 

CENTRAL DE ATENDIMENTO: (71) 2105-0002   
E-mail: mendelvilas@terra.com.br 

Site: www.mendelvilas.com.br 
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