
 
 

 
 
 

Ensino Fundamental  (1º ao 9º ano) Técnico em Administração 
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Siga-nos nas Redes Sociais: 

 
                
 

   
Obs: A agenda personalizada do Colégio será vendida no Setor 
Financeiro. 
  1 marcador de texto                                
  1 tesoura sem ponta 
  1 cx de lápis de cor 
  1 cx de giz de cera  
  1 apontador com depósito 
  1 estojo de caneta hidrocor fina (24 cores) 
  6 lápis pretos 
  1 régua 30 cm 
  1 borracha branca  
  5 cadernos universitários de 96 folhas para cada matéria 
  1 caderno meia pauta para Pesquisas / Artes  
  1 caderno pequeno e fino para Inglês  
  1 caderno pequeno e fino para Informática  
  1 caderno pequeno e fino p/ Filosofia 
  3 canetas esferográficas (2 azuis e 1 preta) 
  1 corretivo para caneta 
  1 Minidicionário da Língua Portuguesa  

Obs.: Pedimos a colaboração dos pais para que os alunos não 
utilizem fichários.  E os cadernos devem ser etiquetados com nome 
completo, ano e turma, sendo de preferência NÃO espirais. 
 

  
  
 
  

ATENÇÃO! 
1 –  No primeiro dia de aula, o aluno deverá trazer somente o material de 

uso pessoal. 
2 –  Posteriormente, a professora da turma agendará o recebimento do 

material escolar. 
 

1 - Papéis 
500 fls. de papel A4 
100 fls. de papel Chamequinho azul   
100 fls. de papel Chamequinho verde 
4 envelopes de papel pardo (ofício) 
2 folhas de papel 40 kg branca 
2 folhas de papel 40kg colorida 
3 papéis crepom; rosa, amarelo e vermelho. 
3 metros de TNT branco 
2- Pasta 
1 pasta de cartolina com elástico (amarelo) 
3-Variados 
2 metro de contact transparente 
1 pacote de palito de sorvete (100 unidades)  
1 pacote de palito de churrasco 
1 caneta ultra fine preta 
1 caneta retroprojetor ponta média  
3 blocos de colorset 
1 vidro de cola médio 
1 vidro de cola de isopor 
1 fita dupla face / 2 rolos de fita metaloide 
1 fita durex larga 
2 fitas durex fino colorido 
1 crachá transparente 
3 placas de E.V.A (cores sortidas) 
2 placas de E.V.A com glítter / 1 placa de EVA fantasia 
2 tubos de cola de silicone Tec Bond 
4 refis de cola quente (fina) 
5 sacos de celofane para presente (25x45) 

 
Marcha Criança > 4º ano (conforme a BNCC) - Edição 2022 

• Língua Portuguesa  
• Matemática 
• História e Geografia 
• Ciências 

Autores: Maria Teresa / Maria Elisabete e Armando Coelho 
Editora Scipione 
 

Livros Paradidáticos: 
- O anel da tartaruga  
Autor: Cesar Obeid 
Editora FTD 
- Fábulas palpitadas 
Autor: Pedro Bandeira 
Editora Moderna 
- Adivinha quem foi o miolo do boi 
Autor: Wilson Marques  
Editora do Brasil 
 
- INGLÊS  
   English POP – 4 – 1.ª Edição  
   Editora: Standfor  
 
 
- FILOSOFIA  
  Cidadania Moral e Ética - 4º ano  
  Autores: Armando Moraes e Maria Soledade da Costa 
  Editora Construir 
 
  - PRODUÇÃO DE TEXTO:  
  Marcha Criança – Produção de Texto - 4º Ano  
  Editora Scipione 
 
 
 

ATENÇÃO! 
• Início do Ano Letivo 2022 – 03/02/2022 
• Os livros didáticos serão utilizados a partir de   17 DE 

FEVEREIRO DE 2022 e deverão ser encapados com plástico 
verde e identificados (nome completo, ano e turma). 

 

Uso Escolar 
 
 

Uso Pessoal 

Livros Didáticos 

https://www.facebook.com/colegiocelc/ www.colegiocelc.com.br 
 

@colegiocelc 

https://www.facebook.com/colegiocelc/
http://www.colegiocelc.com.br/

