
*No início do ano será solicitado 1 livro paradidático através da agenda do aluno;
*A agenda será fornecida pelo Colégio;
*Pedimos a gentileza de etiquetar todo o material com o nome e grupo do aluno;
*Materiais usados na vida cotidiana, sem utilidade para as famílias, poderão ser trazidos para 
compor nossos momentos de brincadeiras: utensílios de cozinha, equipamentos eletrônicos 
que não funcionam, óculos, bolsas, chapéus, roupas e sapatos de adultos, etc.

Quant. Material

01

02

01

01

sabonete líquido, escova de dentes, creme dental, pente ou escova de cabelo e toalha 
de banho.

trocas de roupa completas

toalha de tecido para o lanche

garrafa tipo “squeeze” (volume máximo 500 mL)

Manter na mochila

LISTA DE MATERIAL  (Grupo 5) - 2019

01 Livro de Inglês: Big Fun 3 Student Book. Autores: Mario Herrera e Barbara Hojel. 
Editora Pearson. ISBN 9780133437447

ATENÇÃO: OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BILÍNGUE CLQ NÃO PRECISAM 
ADQUIRIR O MATERIAL DE INGLÊS PARA A GRADE REGULAR. 

Plantão de venda dos livros de inglês diretamente na escola, pela Bookspace, nos seguintes locais e 
datas:
Unidade Água Seca - de 21/01/19 a 01/02/19, das 8h00 às 17h00.
Unidade Reserva Jequitibá - dias 25/01/19 e 28/01/19, das 7h30 às 17h00.
Os livros também serão vendidos na Bookspace Piracicaba (Rua Fernando Febeliano da Costa, 1451)

Quant. Material

01

01

01

01

01

01

01

pasta com aba e elástico (2 cm de espessura e tamanho A-4)

camiseta para pintura (pode ser usada)

tesoura sem ponta (com o nome gravado)

caderno cartografia (96 folhas e sem seda)

caderno de caligrafia (40 folhas, 190 mm x 248 mm, capa dura e linhas/faixas azuis)

pasta Clip File com grampo de mola (355 mm x 240 mm x 20 mm AxCxL)

pasta polionda (tamanho A-3)

jogo de tabuleiro para deixar na escola

01

01

kit praia reforçado (baldinho para areia)
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