
 
Lista de Material – 2017 

 Kindergarten I (4 anos até dia 30 de junho) 
 
A LIVRARIA CULTURA PODERÁ PROVIDENCIAR TODA A LISTA DE MATERIAL 
ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO BRASIL CANADÁ. É IMPORTANTE, 
PORÉM, QUE O MATERIAL SEJA ENCOMENDADO NA LIVRARIA.  
 
LIVRARIA CULTURA: RUA PALESTRA ITÁLIA, 500 (BOURBON SHOPPING) – 
PERDIZES; TEL.: 3868-5100  
www.livrariacultura.com.br 
 
01 foto 3 x 4 (recente) 
01 caderno de desenho sem margem, com 100 folhas, de capa dura 
01 pasta vermelha com elástico fina (polionda escolar 235x350mm YES)  
01 tesoura pequena sem ponta Mundial ponto vermelho (se a criança for canhota comprar 
tesoura específica) 
01 estojo escolar grande com zíper e duas divisórias 
02 borrachas 
03 colas brancas 90g 
02 tubo de cola bastão 40g  
03 lápis pretos nº2 Jumbo (Faber Castell) 
01 jogo de canetas hidrográficas grossas, 12 cores (Pilot Color 850) 
01 caixa de lápis de cor triangular “Jumbo” com 12 cores (Faber Castell) 
01 apontador para lápis triangular 
01 rolinho para pintura 
01 mochila média 
01 lancheira 
01 toalha 30 cm x 20 cm para o lanche 
01 nécessaire pequena, que caiba dentro da lancheira, com escova de dente e creme 
dental. 
01 garrafinha de plástico para água 
01 avental de plástico ou uma camiseta grande, tamanho adulto,  para as aulas de Arte 
02 gibis encapados com contact transparente  
 
Livro Didático - Português 
ISBN 978851606723-6 
Coleção Buriti Mirim (NOVA EDIÇÃO) 
Educação Infantil – Volume 2 (Livro do aluno, caderno de trabalho pessoal, caderno da 
família, caderno de cenários e caixa organizadora) 
Editora Moderna  
 
Livro didático – Inglês 
Big Jungle Fun 2 
Student´s Book ISBN 978-84-668-1318-1  
Activity Book ISBN 978-84-668-1548-2 
Autor: Alison Blair / Jane Cadwallader 
Editora Richmond 
 
 
 
 



Livro paradidático 1º bimestre Inglês:  
 
We are Going on a Bear Hunt. 
Autor: Michael Rosen 
Ilustrador: Helen Ovenbury 
ISBN: 0689853491 
 
O livro acima pode ser encomendado com a distribuidora de livros 4KIDS 
TELEFONE  41784318 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
O material deverá estar identificado com o nome da criança e, preferencialmente, 
ser entregue na secretaria da escola no dia 20/01/17, sexta-feira, na Unidade I; Rua 
Airosa Galvão n�127. 
 
Lembramos que os livros e o caderno deverão estar encapados com contact transparente. 
 
O uso do uniforme é obrigatório e esse também deverá estar identificado com o 
nome da criança, principalmente, os agasalhos. 
 
O material de Inglês está à venda na Livraria Disal*. Os interessados deverão passar 
ao vendedor o código 378045 e o nome do Colégio Brasil Canadá, para obter o 
desconto de 10%. 
  
*Livraria Disal: Rua Maria Antônia, 380 – Tel.: 3256-7293 / 3256-0264. 
 
 
 


