LISTA DE MATERIAIS 2020

Ensino Fundamental – 1º ano


Material Didático “Poliedro” - 1º ano
(Disponível no Colégio, a partir de janeiro de 2020).

 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 Pente ou escova de cabelo;
01 Garrafinha “Tipo Squeeze” para tomar água;
01 Troca de roupa;
01 Pote de lenços umedecidos (repor quando necessário);
-- Necessaire para higiene com escova de dente e creme dental.

MATERIAL INDIVIDUAL:
 02 Cadernos 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 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);
 02 Caixas de massa de modelar;
 01 Jogo de canetas hidrocor (12 cores);
 01 caixa de lápis de escrever colorido (Faber Castell) 4 cores;
 02 brinquedos pedagógicos (saquinho de bolinha de gude e um pião de madeira);
 01 Gibi;
 01 Camiseta (adulto) para atividades de Artes;
 01 pacote de palito de churrasco;
 01 corda individual pequena;
 01 Material dourado individual (madeira) pequeno;







02 Envelopes (pardo) A3;
01 Régua de 15cm;
01 metros de feltro (amarelo, verde, vermelho, laranja, azul ou rosa);
01 meada de lã Paratapet 100% Pingouin (amarela, azul, verde, vermelha ou laranja)
02 Caixas (grande) de lenços de papel

 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
 02 canetas marca texto (amarela e laranja);

MATERIAL DE ARTE:
 300 Folhas de sulfite A4 (branca);
 01 Bloco de canson A3;
 01 Bloco de canson A4
 01 Bloco criativo colorido A3;
 01 Tubo de cola branca (500 ml);
 01 Pincel (nº 12);
 01 Lixa (média);
 01 jogo de guache colorido;
 01 pacote de palito de sorvete (cru);

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

