
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Material Individual 
 

• 01 caderno brochura grande capa dura com 96 folhas (Matemática). 

• 01 caderno brochura grande capa dura com 96 folhas (Língua Portuguesa). 

• 01 caderno brochura grande de capa dura com 48 folhas (Ciências da Natureza).  

• 01 caderno brochura grande de capa dura com 48 folhas (Geografia / História). 

• 01 caderno brochura grande de capa dura com 48 folhas (Inglês). 

• 01 bloco de Produção de Texto personalizado do Colégio Católica de Brasília – 2º ano ao 5º ano (à venda no 
Shopping Risk). 

• 01 pasta catálogo com 50 folhas plásticas (Produção de Texto). 

• 01 estojo completo (borracha, lápis nº 02, apontador, 01 caixa de lápis de cor, 01 jogo de canetinha hidrocolor 
com 12 cores). 

• 01 tesoura escolar sem ponta. 

• 01 régua de (30 cm). 

• 01 tubo de cola bastão grande. 

• 01 tubo de cola branca líquida de (90 g). 

• 01 pasta transparente fina com elástico. 

• 01 minidicionário (conforme o novo acordo ortográfico). 

• 01 material dourado (unidade, dezena e centena). 

• 200 unidades de palito de picolé. 
 
 

Material Coletivo 
 

• 03 folhas de papel pardo 

• 03 folhas de cartolina dupla face. 

• 01 bloco de papel Canson branco A4 (120 g ou 140 g). 

• 02 pastas criativas com 36 folhas (120 g). 

• 02 metros de TNT (exceto vermelho e laranja). 

• 01 tubo de cola branca (90 g). 

• 01 tubo de cola de isopor (90 g). 

• 01 rolo de fita dupla face larga (50 mm x 30 m). 

• 01 rolo de fita PVC transparente (45 mm x 45 mm). 

• 01 pacote de balão nº 09 com 50 unidades. 

• 01 rolo de fita kraft. 

• 02 caixas de massa de modelar. 
 

Observação: os materiais coletivos utilizados em projetos específicos deverão ser entregues na escola nos dias 24, 
25 e 26 de janeiro de 2023, das 8h às 17h. 
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Material Didático  
 
Sistema de Ensino Anglo. Valor do Material Didático: R$1.326,07. 
 
O link para a aquisição será disponibilizado posteriormente. 

 
 
 

Projeto Literário  
 
 

Plataforma Árvore Livros – todos os títulos utilizados durante o ano de 2023 serão disponibilizados gratuitamente na 
plataforma. 

 
 
 
 

PARCEIROS 
 

 

 
 

agora é… 

 

 
                 

 
 

IMPORTANTE 
 

• No 1º dia de aula (30/01/2023), os estudantes deverão trazer o estojo completo. 

• Ao longo do ano letivo, serão solicitados materiais específicos para atividades diversas. 

• Fazer a identificação (nome completo do estudante, ano e turma) na capa, dos cadernos e dos livros. 

• Uniforme completo: agasalho, calça padronizada, bermuda, short-saia, camiseta, meia e tênis. (Obs.: a lista 

de parceiros será divulgada no site da escola). 

• Todo material de uso pessoal, inclusive o uniforme, deverá conter a identificação completa do estudante. 

• É de responsabilidade da família a reposição do material durante o ano letivo, de acordo com a necessidade 

de cada estudante. 

• Pedimos que fiquem atentos ao prazo de validade dos produtos para que seu(sua) filho(a) possa utilizá-los 

com segurança. 

• Na primeira semana de aula, será enviada a relação dos livros e cadernos que deverão ser trazidos ao longo 

das aulas. 

 


