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Observações:       
Itens marcados com  deverão ser identificados com nome e ano do aluno. Não 
há a necessidade de trazer lancheira (o lanche é fornecido pelo Colégio). 
A mochila não deverá exceder 45 cm (altura) e 30 cm (largura) e deve e 
conter: 
        
 a agenda escolar 
 1 escova de dentes com protetor 
 1 creme dental  
 1 troca de roupa (de inverno ou verão), de acordo com a estação 
           
 LIVROS        
Bichionário        
Autor: Nilson José Machado    
Editora: Escritinha        
I.S.B.N.: 978 85 7531 3787        
           
Caderno de Parlendas         
 (apostila produzida pela equipe de professores do Colégio Miguel de Cervantes 
que será entregue ao aluno  em classe)      
           
PROJETO LEITURA 
A cada semestre a escola solicitará um livro para compor o acervo da Biblioteca 
de Classe (aguardar orientações na reunião de pais).   
 
MATERIAIS DIVERSOS        
  1 agenda escolar (será entregue ao aluno no primeiro dia de aula)   
  1 pasta plástica transparente, incolor, com elástico, marca YES ou similar 
 1 pasta plástica azul transparente, com grampo e mola, marca YES ou similar  
 1 pasta plástica transparente incolor, Clear Book ou similar, com 40 sacos 

plásticos 
 1 estojo de madeira com 3 divisões  
  1 pasta polionda tamanho A3 (Arte)       
  1 caderno de desenho, capa dura, elaborado pelo colégio, com 50 folhas, 

120 gr. (à venda na papelaria) 
  1 borracha plástica Tilibra ou similar  

2 lápis grafite - Faber Castell nº 2, sem borracha ou similar por semestre  
1 caixa de lápis de cor grande - Faber Castell (12 cores) ou similar  
1 jogo de canetas hidrocor finas - Presticolor - Faber Castell (12 cores) ou 
similar        
3 tubos de cola bastão (10 gr) Pritt ou similar (verificar a data de validade)  
2 tubos de cola branca - Tenaz ref.: 02840 ou similar (verificar a data de 
validade) 35 gramas        

 1 tesoura escolar, sem ponta (Mundial, Tramontina, ou similar), com o nome 
gravado no metal (destro ou canhoto) 

     1 stetro 
1 apontador de plástico com depósito retangular - Faber Castell ou similar  
1 gibi 
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1 revista (Pais e Filhos, Viagem, de animais, natureza, etc.) 
1 camiseta tamanho adulto para Arte (não é necessário que seja nova)  
1 caneta ponta porosa preta de ponta grossa      

  1 garrafa squeeze        
 

ESPANHOL        
   1 folha de papel de seda estampada  
 
Enviar os materiais de Espanhol embalados separadamente. 

 
INGLÊS        
   1 pasta polionda azul de 35mm       
   lápis grafite 
 
    LIVRO 
Lucky Kids I I 
Storybook com CD, CD Rom e Workbook 
Autor: Lucia Miranda    
Editora: Kinderbooks    
Material vendido somente na livraria Baeza 
 
Enviar os materiais de Inglês embalados separadamente. 
   
 
ARTE        
Para a compra de materiais de uso coletivo utilizados para as propostas de Arte 
(em todas as disciplinas) será cobrada, via boleto bancário, uma taxa anual no 
valor de R$ 46,71 (quarenta e seis reais e onze centavos). A relação do material 
está disponível na secretaria, caso deseje adquiri-lo individualmente. 

   
Notas:         
Todos os livros deverão estar encapados com plástico transparente (Contact, 
Encap ou similar). 
O valor do material de Artes, da agenda escolar e do material elaborado pelo 
Colégio será cobrado em boleto bancário. 
A livraria Baeza ficará de plantão no Colégio, no período de 16 a 27/01/2017, 
das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. 
Após esse período, o material estará disponível somente no endereço abaixo 
indicado. 
A compra do material na Livraria Baeza é facultativa. 
           
BAEZA - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMÁTICA 
Av. Jorge João Saad, 365 - Morumbi - 05618-001 
Tel.: 3744-9201 - 3742-5809     Telefax: 3744-7366     
   


