
                 COLÉGIO DRUMMOND 
MATERIAIS SUPLEMENTARES INDIVIDUAIS - 2020

  
 

1º ANO
 
ENTREGAR NO COLÉGIO 
• 01 agenda 2020, grande, com 1 folha inteira por dia. 

Medida mínima: 13cm x 20cm 
• 01 caderno de desenho pequeno (50 folhas) 
• 01 bloco de papel canson A4 
• 01 caderno de caligrafia grande, capa dura, com pauta 

de 3 milímetros  
• 01 caderno quadriculado de 1 cm, brochura grande e 

capa dura 
• 01 caderno brochurão capa dura (100 folhas)  
• 02 cadernos brochura capa dura  pequenos (50 folhas)       

para Filosofia e Inglês 
• 01 caderno espiral pequeno (50 folhas) para Xadrez 
• 01 pasta capa dura com 50 plásticos 
• 200 folhas de papel sulfite branco A4 
• 03 folhas de color set amarelas 
• Celofanes nas cores: azul, vermelho e amarelo 
• 06 folhas de papel  seda pink 
• 50 cm de contact transparente 
• 03 folhas de papel crepom  laranja 
• 02 folhas de papel pardo 
• 05 envelopes pequenos e brancos 
• 02 livros usados 
• 03 folhas de E.V.A. vermelho 
• 01 caixa de lápis de cor – 12 cores aquarelado 
• 01 rolo de fita crepe 
• 02 pacotinhos de prendedores de madeira 
• 01 pacote de copos descartáveis para as festinhas 
• 01 caixa plástica ondulada (18 cm x 27 cm) 
• 02 toalhas de mão com o nome da criança 
• 02 escovas de dentes “com protetor de cerdas” ou         

estojo identificado 
• 01 creme dental (pequeno) 
• 01 saquinho pequeno de contas ou miçangas coloridas 
• 02 panos de limpeza para pincéis 
• 10 botões diversos 
• 01 camiseta usada do pai ou da mãe para as aulas de        

artes 
• 01 caixa de clipes aço epoxi tamanho 2/0 (00) 

• 01 aquarela 

• 01 tubo de cola tenaz 110g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEIXAR NA MOCHILA 
• Pasta com elástico 
• Estojo duplo ou triplo 
• 01 apontador plástico com depósito 
• 01 tesoura sem ponta de boa qualidade (para canhoto    

adquirir tesoura especial)  
• 01 régua (30 cm)  
• 02 lápis pretos nº 2 
• 01 tubo de cola bastão 40g 
• 01 tubo de cola Tenaz 110g 
• 02 borrachas macias 
 
 
 
LIVROS PARA O 1º SEMESTRE 
 
1º-  LIMERIQUES TRAVA-LÍNGUAS  
  Autora: Viviane Veiga Távora 
  Editora: Panda Books 
2º - MINHOCAS COMEM AMENDOINS 
  Autora: Élisa Géhin 
  Editora: Zahar  
 
LIVROS PARA O 2º SEMESTRE 
3º - QUANDO NASCE UM MONSTRO  
  Autor: Sean Taylor e Nick Sharratt 
  Editora: Salamandra 
4º - A Velhinha que Dava Nome às Coisas  
  Autora: Cynthia Rylant 
   Editora: Brinque-Book 
 
 
 
Todo o material suplementar deverá ser etiquetado e 
entregue até 21 de janeiro, das 9h às 11:30h ou das 
13h às 17h, na sala 416 do bloco 4.  
Na entrega, o material será conferido na presença 
do responsável. 
 
 
 
 
Início das aulas: 03 de fevereiro de 2020 


