COLÉGIO INEDI – Instituto Educacional Integrado-Ltda
Rua Santo Antônio, 75.
Cachoeirinha – RS
ENSINO FUNDAMENTAL – 1° ANO/09

Observações importantes
1 – É fundamental que todos os materiais de uso individual estejam identificados com nome e

turma do aluno.
2 – De 18 a 22 de fevereiro, a professora estará agendando entrevistas com os pais no
horário das 13h e 30min às 17h.
3 – O início das aulas em 2019 para os alunos do 1º ano, será no dia 25 de fevereiro.
Nesta semana de adaptação os alunos sairão às 16hs.
4 – O material assinalado com (*) é de uso coletivo e deverá ser entregue a professora até o
dia 01 de março.
5 – Os papéis A3 não deverão ser enrolados.
6 – Outros materiais utilizados serão solicitados na 1ª reunião de pais, pois são materiais que
necessitam de seleção de cores e informações mais específicas aos responsáveis.
7 – A lista dos livros de literatura 2019 será entregue na 1ª reunião de pais.
8 – A 1ª reunião de pais será no dia 07 de março, das 16h às 17h e 30min.
Lista de material
Quantidade
Apontador c/ depósito e borracha macia (branca)
02
Caderno de desenho espiral grande
01
Caderno espiral grande. (capa dura)
01
Caneta hidrográfica – conj. c/ 12 cores
01
Cola escolar em bastão grande
02
Giz de cera tipo curto (caixa)
01
Lápis de cor grande (cx)
01
Lápis de escrever n° 2
02
* Papeis diversos:
Papel sulfite colorido (A4)/pacote
Papel sulfite 120g (desenho) A3/pacote
Pacote de folha colorida A4 tipo color-set
Pasta com aba e elástico (plástico-fina)
*Pincel p/ pintura redondo tamanho livre
Tesoura escolar s/ponta
*Tinta guache – conj c/ 6 cores e (1 pote grande de tinta guache)
*Jogo Pedagógico
Toalhinha p/ lanche
Lancheira
Envelope tamanho ofício (branco)
Camiseta usada tamanho grande (para trabalhos com tinta)
*Massinha de modelar cx com 12 cores
*Gibi
• Material dourado/Pais e filhos (individual em madeira p/ disciplina de
matemática)
Toalha para mãos (com identificação)

01
30fls
01
01
01
01
01
01
01
01
03
01
02
02

“ O mar é lago sereno, o céu, um manto azulado,
O mundo, um sonho dourado. A vida, um hino de amor! (Casemiro de Abreu)

AGUARDAMOS VOCÊ EM 2019!

01
01

COLÉGIO INEDI – Instituto Educacional Integrado-Ltda
Rua Santo Antônio, 75.
Cachoeirinha – RS
Ensino Fundamental I - 2º ano/ 9 anos

Observações importantes
1 – É fundamental que todos os materiais de uso individual estejam identificados com
nome e turma do aluno.
2 – O início das aulas em 2019 será no dia 18 de fevereiro.
3 – O material assinalado com (*) é de uso coletivo e deverá ser entregue a professora até o
dia 01 de março.
4 – Os papéis A3 não deverão ser enrolados.
5 – Outros materiais utilizados serão solicitados na 1ª reunião de pais, pois são materiais que
necessitam de seleção de cores e informações mais específicas aos responsáveis.
6 - A lista dos livros de literatura 2019 será entregue na 1ª reunião de pais.
7 - A 1ª reunião de pais será no dia 07 de março, das 16h às 17h e 30min.
Lista de material
Apontador c/ depósito e borracha macia (branca)
Caderno de desenho espiral grande
Caderno espiral grande (capa dura)
Caneta hidrográfica – conj. c/ 12 cores
Cola escolar em bastão
Lápis de cor grande (cx)
Lápis de escrever n° 2
* Material dourado/Pais e Filhos (individual em madeira p/ disciplina de matemática)
Tesoura escolar s/ponta
Toalha p/ mãos
Toalhinha p/ lanche ou jogo americano
Lancheira
Gibi
Pasta com elástico
Caderno grande espiral quadriculado 1x1cm
*Papeis diversos:
Papel sulfite colorido (A4)/pacote
Papel sulfite 120g (desenho) A3/pacote
Color set A4/pacote

Qt
01
01
01
01
02
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
30fls
01

“ A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado;
A imaginação envolve o mundo. ” (Einstein)

AGUARDAMOS VOCÊ EM 2019!

COLÉGIO INEDI – Instituto Educacional Integrado-Ltda
Rua Santo Antônio, 75.
Cachoeirinha – RS
ENSINO FUNDAMENTAL – 3° ANO/09

Observações importantes
1 – É fundamental que todos os materiais de uso individual estejam identificados com nome e
turma do aluno.
2 – O início das aulas em 2019 será no dia 18 de fevereiro.
3 – O material assinalado com (*) é de uso coletivo e deverá ser entregue a professora até o
dia 01 de março.
4 – Os papéis A3 não deverão ser enrolados.
5 – Outros materiais utilizados serão solicitados na 1ª reunião de pais, pois são materiais que
necessitam de seleção de cores e informações mais específicas aos responsáveis.
6 - A lista dos livros de literatura 2019 será entregue na 1ª reunião de pais.
7 - A 1ª reunião de pais será no dia 07 de março, das 16h às 17h e 30min.
Lista de material
Apontador c/ depósito e borracha macia (branca)

Quantidade
01

Caderno espiral grande (capa dura e de 1 matéria)

01

Caderno quadriculado 1x1cm (capa dura grande e espiral)

01

Caneta hidrográfica – conj. c/ 12 cores

01

Cola escolar em bastão

02

Cola líquida

02

Lápis de cor grande (cx)

01

Lápis de escrever n° 2

04

*Papeis diversos:
Papel sulfite colorido (A4)/pacote
Papel sulfite branco (A4/75gr)/pacote

01
01

Papel color set A4

01

Papel Sulfite 120g (desenho) A3/pacote

30fls

Folha de papel crepom

01

Pasta com aba e elástico

01

Tesoura escolar s/ponta

01

* Revista em bom estado para recorte (Ex.: capricho, caras e ou contigo)

01

*Pote tinta têmpera (grande)

01
02

*Revista passatempo PICOLÉ
*Cola colorida

03

*Cola colorida com gliter

03

“ Os homens do teu planeta, disse o principezinho, cultivam cinco mil rosas num
Mesmo jardim e não encontram o que procuram. “ (Saint-Exupéry)

AGUARDAMOS VOCÊ EM 2019!

COLÉGIO INEDI – Instituto Educacional Integrado-Ltda
Rua Santo Antônio, 75.
Cachoeirinha – RS
ENSINO FUNDAMENTAL – 4° ANO/09

Observações importantes
1 – É fundamental que todos os materiais de uso individual estejam identificados com nome e
turma do aluno.
2 – O início das aulas em 2019 será no dia 18 de fevereiro.
3 – O material assinalado com (*) é de uso coletivo e deverá ser entregue a professora até o
dia 01 de março.
4 – Os papéis A3 não deverão ser enrolados.
5 – Outros materiais utilizados serão solicitados na 1ª reunião de pais, pois são materiais que
necessitam de seleção de cores e informações mais específicas aos responsáveis.
6 - A lista dos livros de literatura 2019 será entregue na 1ª reunião de pais.
7 - A 1ª reunião de pais será no dia 07 de março, das 16h às 17h e 30min.

Lista de material
Apontador c/ depósito
Borracha macia
Bloco escolar (adquirido na secretaria da escola)
Caderno 96 folhas capa dura espiral
Caderno espiral quadriculado (7mmx7mm)
Caneta hidrográfica – conj. c/ 12 cores
Caneta marca texto
Cola escolar em bastão (tamanho grande)
Cola escolar liquida (pequena)
Caderno de desenho com espiral
Lápis de cor grande (cx)
Lápis de escrever n° 2
Giz de cera (caixa)
* Papeis diversos:
Papel sulfite colorido (A4)/pacote
Papel sulfite 120g (desenho) A3/pacote
Color Set A4/pacote
Pincel p/ pintura ponta achatada (n° 12, 14 ou 16)
Régua 30cm
Tesoura escolar s/ponta
Tinta guache – conj c/ 6 cores
Pasta plástica (fina) com aba e elástico

Quantidade
01
02
01
01
01
01
01
02
01
01
01
02
01
01
30fls
01
01
01
01
01
01

“ O sábio não é o homem que fornece as verdadeiras respostas; é o que formula as
verdadeiras perguntas. “ (Claude Levi-Strauss)

AGUARDAMOS VOCÊ EM 2019!

Colégio INEDI – Instituto Educacional Integrado – Ltda
Rua Santo Antônio, 75.
Cachoeirinha - RS
Ensino Fundamental I – 5º / 9 anos
Observações importantes
1 – É fundamental que todos os materiais de uso individual estejam identificados com nome e
turma do aluno.
2 – O início das aulas em 2019 será no dia 18 de fevereiro.
3 – O material assinalado com (*) é de uso coletivo e deverá ser entregue a professora até o
dia 01/03.
4 – Os papéis A3 não deverão ser enrolados.
5– Outros materiais utilizados serão solicitados ao longo do ano, pois são materiais que
necessitam de seleção de cores e informações mais específicas aos responsáveis.
6 - A lista dos livros de literatura 2019 será entregue na 1ª reunião de pais.
7 - A 1ª reunião de pais será no dia 07 de março, das 16h às 17h e 30min.

Lista de material
1. Apontador c/ depósito e borracha macia (branca)
2. Bloco escolar (adquirido na secretaria da escola)
3. Caderno universitário 1 matéria
4. Caneta esferográfica: azul, preta e vermelha
5. Caneta hidrográfica – conj. c/ 12 cores
6. Caneta marca texto
7. Cola escolar em bastão
8. Lápis de cor grande (cx)
9. Lápis de escrever n° 2
10. * Papeis diversos:
Papel sulfite colorido (A4)/pacote
Papel sulfite 120g (desenho) A3/pacote
Papel color set /pacote
11. Pasta com aba e elástico
12. Régua 30cm
13. Tesoura escolar s/ponta

Quantidade
01
01
04
01
01
01
01
01
02
01
30fls
01
01
01
01

Observação: O Dicionário escolar será solicitado na 1ª reunião de pais (necessita de
orientação da professora para melhor adequação à série).

“ A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. ”
(Nelson Mandela)

AGUARDAMOS VOCÊ EM 2019!

Colégio INEDI – Instituto Educacional Integrado – Ltda
Rua Santo Antônio, 75.
Cachoeirinha - RS
Ensino Fundamental I – 6º / 9 anos
Observações importantes
1 – É fundamental que todos os materiais de uso individual estejam identificados com nome e
turma do aluno.
2 – O início das aulas em 2019 será no dia 18 de fevereiro.
3 – O material assinalado com (*) é de uso coletivo e deverá ser entregue a professora até o
dia 01/03.
4 – Os papéis A3 não deverão ser enrolados.
5– Outros materiais utilizados serão solicitados ao longo do ano, pois são materiais que
necessitam de seleção de cores e informações mais específicas aos responsáveis.
6 - A lista dos livros de literatura 2019 será entregue na 1ª reunião de pais.
7 - A 1ª reunião de pais será no dia 07 de março, das 16h às 17h e 30min.

Lista de material
1. Apontador c/ depósito e borracha macia (branca)
2. Bloco escolar (adquirido na secretaria da escola)
3. Caderno universitário 6 matérias
4. Caneta esferográfica: azul, preta e vermelha
5. Caneta hidrográfica – conj. c/ 12 cores
6. Caneta marca texto
7. Cola escolar em bastão
8. Lápis de cor grande (cx)
9. Lápis de escrever n° 2
10. * Papeis diversos:
Papel sulfite colorido (A4)/pacote
Papel sulfite 120g (desenho) A3/pacote
Papel color set /pacote
11. Pasta com aba e elástico
12. Régua 30cm
13. Tesoura escolar s/ponta

Quantidade
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
30fls
01
01
01
01

“ Sabedoria não cria o gênio, mas oferece-lhe, por vezes, oportunidade para se
revelar. “ (Gandhi)

AGUARDAMOS VOCÊ EM 2019!

