ÁPICE INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA
C.N.P.J. 09.038.623/0001-28
Avenida General Osório, 432/438/448 - Trujillo; Rua Princesa Isabel, 639/649;
Rua Profª Maria de Almeida, 498 - Vila Carvalho / CEP 18060-501 – Sorocaba - SP
Fone: (15) 3231.4312

MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO PARA O ANO LETIVO DE 2022
ENSINO FUNDAMENTAL
1º ANO
Na forma do Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério Público em 28/08/2014 para regularização de Lista de Material Escolar
anexada ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2022.

MATERIAIS PARA USO DIÁRIO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 squeeze de plástico ou alumínio;
01 caderno universitário de capa dura e espiral com 96 folhas;
01 estojo com duas divisórias;
02 lápis grafite preto nº 2;
01 apontador com coletor;
01 borracha macia;
01 tesoura sem ponta;
01 régua inquebrável de 30 centímetros;
02 canetas marca texto de cores diferentes;
01 tubo de cola líquida;
01 tubo de cola bastão;
01 camiseta branca grande (para proteger o uniforme durante as atividades artísticas);
01 caixa de lápis de cor de 12 cores ou mais;
01 jogo de canetas hidrocor de 12 cores;
01 pasta plástica fina com elástico (deve permanecer na mochila);
02 blocos de papel de alta gramatura (aproximadamente 140g) BRANCO A4 (permanecerão no
Colégio);
• 01 Livro Didático de Espanhol da Coleção Nuevo Recreo – Volume 1: Libro del Alumno + Las
aventuras de Tita + MultiROM + libro digital interactivo – Edição 3 (ISBN:9788516093808) – enviar
apenas nas aulas de Espanhol.

IMPORTANTE: Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues na primeira reunião de pais
e mestres para docente responsável. Os demais pertences deverão ser enviados na mochila no primeiro
dia de aula. TODOS OS ITENS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM O NOME COMPLETO E FASE DO
ALUNO. Solicitamos atenção quanto à reposição de alguns materiais ao término dos mesmos.
OBSERVAÇÃO: Qualquer divergência desta lista com o Termo de Ajuste de Conduta deverá ser comunicada ao Ministério Público.

