1º ANO – FUNDAMENTAL 1
 Material Didático “Poliedro” - 1º ano
(Disponível no Colégio, a partir de janeiro de 2018).
 Projeto “Leitura Compartilhada”: Recomendamos 02 (dois) livros paradidáticos,
indicados iguais para a classe toda, um para cada semestre:
 1º Livro Paradidático: “Salada, Saladinha” – Maria José Nóbrega / Rosane Pamplona
Editora Moderna;

 2º Livro Paradidático: “Chapeuzinho redondo” – Geoffroy de Pennart – Brinque
Book.

O QUE DEVE CONTER NA MOCHILA DIARIAMENTE:
 01 Agenda Escolar à opção dos pais, de preferência de uma folha por dia, que funcionará
como elo de comunicação diária entre escola e família, assim como comunicação por
e-mail. Além disso, estará registrada na agenda a lição de casa, todos os dias.
 01 Pente ou escova de cabelo;
 01 Garrafinha “Tipo Squeeze” para tomar água;
 01 Peça de jogo americano (de tecido);
 01 Troca de roupa;
 01 Pote de lenços umedecidos (repor quando necessário);
 -- Necessaire para higiene com escova de dente e creme dental.

MATERIAL INDIVIDUAL:
 01 Caderno brochurão grande (50 folhas – capa dura)
(Etiquetar: Nome da criança e ano que frequenta);
 01 Caderno de desenho grande (50 folhas – capa dura, espiral, sem margem)
(Etiquetar: Nome da criança e ano que frequenta);
 01 Caderno de Caligrafia (capa dura);
(Etiquetar: Nome da criança e ano que frequenta);
 01 Pasta polionda com elástico
(Etiquetar: “Trabalho Pessoal”, Nome da criança e ano que frequenta);
 01 Caixa de giz de cera (12 cores);
 01 Caixa de lápis de cor (24 cores);
 04 Caixas de massa de modelar;
 01 Jogo de canetas hidrocor (24 cores);
 01 Jogo de dominó;














01 Jogo de varetas;
01 Jogo de memória (figura e palavra);
02 Gibis;
01 Camiseta (adulto) para atividades de Artes;
02 Envelopes (pardo) A3;
01 Régua de 15cm;
01 Estojo escolar contendo (repor quando necessário):
01 Tesoura (sem ponta);
01 Apontador com coletor;
06 Lápis pretos grafite triangular (nº 02) (deixar 03 em casa de reserva);
02 Borrachas macias (deixar 01 em casa de reserva).
04 Tubos de cola bastão (grande – deixar 03 em casa de reserva);

 02 canetas marca texto (amarela e laranja);
MATERIAL DE ARTE
 200 Folhas de sulfite A4 (branca);
 06 Folhas de papel color set de qualquer cor;
 06 Folhas de papel celofane de qualquer cor;
 01 Bloco criativo dobradura A4;
 01 Bloco de papel canson A3;
 01 Bloco criativo colorido;
 01 Pincel (nº 20);
 01 Pincel (nº 12);
 02 Rolinhos de fita adesiva colorida (qualquer cor);
 01 Rolinho de pintura (5 cm);
 01 Lixa (média);
 01 jogo de guache colorido;
 04 folhas de papel crepom (cores diversas);
 01 pacote de palito de sorvete (cru);
 01 pacote de palito de churrasco;
 04 placas de E.V.A. (cores diversas 2mm);
 04 placas de E.V.A. (cores diversas 5mm);
 02 tubos de cola líquida (225ml);

MATERIAL DE HIGIENE
 02 Caixas de lenços de papel.

OBSERVAÇÕES:
 Todo o material deverá ser identificado com o nome completo e nível da criança,
inclusive o uniforme.

