COLÉGIO BERLAAR IMACULADA CONCEIÇÃO. ENSINO FUNDAMENTAL I

Vem aprender SER FELIZ com a gente!

1

Bloco de carta grande com pauta (sem desenho ou decoração)

1

Bloco criativo (Romitec ou similar)

1

Caixa de lápis de cor – 12 cores.

4

Envelopes brancos – tamanho ofício

2

Revistinhas em quadrinhos – Atualizada

1

Régua tipo esquadro de qualquer ângulo

4

Envelopes brancos – tamanho ofício

2

Revistinhas em quadrinhos – Atualizada

1

Revistinha “Picolé” - Passatempo (encontradas em bancas de revistas)

3

Caneta esferográfica: preta, azul e vermelha

3

Pincel marca-textos: amarelo, verde e laranja

1

Folha de papel vegetal e quadriculado.

3

Cadernos Brochurão – grande 100 fls.
Língua Portuguesa / Matemática / História e Geografia

5
1
1

Cadernos Brochurão – grande 48 fls. Ciências / Filosofia / Ensino Religioso/Inglês
e Música.
Caderno de caligrafia
Caderno de desenho – capa dura – Artes Visuais

1

Material Didático – Sistema Positivo de Ensino

1

Kit de uso individual – O dicionário deverá estar diariamente na mochila da

criança. O estojo deverá conter cola, caixa de lápis de cor, régua, borracha
macia, lápis n°2 apontado, tesoura sem ponta e apontador.
Não é permitido o uso de lapiseira e fichário para crianças do Ensino
Fundamental – Séries Iniciais.

Uniforme Padrão de uso – Ensino Fundamental I – Séries Iniciais

Bermuda azul-marinho ciclista (no
joelho) de helanca

Modelo
Feminino

Modelo
Masculino



Calça comprida azul-marinho de tactel
ou helanca



Short saia azul-marinho para 2º ao 5º
ano




Camiseta branca com mangas brancas



Jaqueta de tactel azul-marinho ou
Moletom azul-marinho



Tênis – cor livre.



Bermuda azul-marinho ou Calça
comprida azul-marinho de tactel




Camiseta branca com mangas brancas



Tênis – cor livre.


Modelo
Feminino

Modelo Oficial
Berlaar

Camiseta Baby look branca com
mangas brancas

Jaqueta azul marinho de tactel ou
Moletom azul-marinho

Uso obrigatório

Modelo
Oficial Berlaar
Uso obrigatório

UNIFORME PADRÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
(Usado somente durante as aulas de Educação Física)
 Bermuda azul-marinho de tactel
Modelo Oficial Berlaar
Calça comprida azul-marinho de tactel ou
helanca







Camiseta branca sem mangas
Tênis – cor livre.

Uso obrigatório

Aula de natação – touca própria para
modalidade e maiô
Calção esportivo
Camiseta branca sem mangas

Modelo Oficial Berlaar

Modelo
Masculino




Tênis – cor livre
Aula de natação – touca própria para
modalidade e sunga

Uso obrigatório

