1º ANO

LISTA DE MATERIAIS - 2019
MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL (não precisa ser identificado)
Almofada com capa tamanho 45x45 cm
Bloco criativo colorido A4 (120g)
Bloco de desenho Canson branco A4
Botão (cores e tamanhos diversos)
Caixa de sapato encapada
Cola branca - tubo individual, 90g
Eva brocado (qualquer cor)
Fita de Cetim
Folha de sulfite 40kg (tamanho A4)
Gliter (qualquer cor)
Lixa 100 (preta e amarela)
Massa de modelar soft (500g)
Palito de sorvete, ponta redonda (madeira)
Papel camurça (qualquer cor)
Papel crepom (qualquer cor)
Papel dobradura (qualquer cor)
Pincel chato 815 - tam.14/ tam.10
Revistas (sugestão: crescer, pais e filhos, superinteressante)
Saco plástico grosso com 4 furos (tamanho A4)
Saquinho pequeno com fecho (Tipo ziploc)
Tecido cru (algodão cru)

QUANTIDADE
1 unidade
1 bloco
2 blocos
10 unidades
1 unidade
2 tubos
2 folhas
5 metros
50 folhas
1 pote
2 unidades
2 potes
20 unidades
2 folhas
2 folhas
2 folhas
1 unidade de cada
2 unidades
10 unidades
15 unidades
50 cm

MATERIAL PARA USO DIÁRIO (deve ser identificado com nome e série)
Apontador com depósito
1 unidade
Borracha branca macia
2 unidades
Caderno de desenho grande, 96 folhas - capa dura (Música)
1 unidade
Caderno brochura grande, 48 folhas - capa dura (sem ilustrações na margem)
1 unidade
Caneta hidrocor jumbo (12 cores)
1 caixa
Cola bastão - tubo 40g
1 tubo
Estojo com 4 repartições
1 unidade
Lápis de cor triangular (24 cores)
1 caixa
Lápis grafite 2B triangular (com esferas antideslizantes)
8 unidades
Pasta plástica com trilho
4 unidades
Pasta polionda, com elástico, 2 cm de altura, tamanho A4 (cor azul)(Rotina)
1 unidade
Pasta tipo catálogo, transparente, com 30 plásticos (Artes)
1 unidade
1 unidade
Pasta polionda, com elástico, 2 cm de altura, tamanho A4 (cor verde)(Inglês)
Régua (15 cm)
1 unidade
Camiseta grande (para pintura - não pode ser avental)
1 unidade
Tesoura pequena, de inox, sem ponta (gravar o nome do aluno)
1 unidade
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1º ANO

OBRAS LITERÁRIAS E LIVROS COMPLEMENTARES (serão utilizados ao longo do ano)
O carteiro chegou (adotado 2018)
1º bimestre
Allan Ahlberg
Editora: Cia das Letrinhas
Dois chapéus vermelhinhos
2º bimestre
Ronaldo Simões Coelho
Editora: Aletria
O pedido de casamento
3º bimestre
Monteiro Lobato
Editora: Globinho
O Noivado de Emília (adotado 2018)
4º bimestre
Monteiro Lobato
Editora: Globinho

BIBLIOTECA
CIRCULANTE

OBSERVAÇÕES:
1. É necessário repor o material de uso diário (se perdido, danificado ou totalmente utilizado ao longo do ano).
2. Recomendamos a aquisição de uma mochila grande e resistente, que comporte uma pasta tamanho A4, troca
de roupa e lancheira. A mesma poderá ser reutilizada nos anos seguintes, se estiver em boas condições.
3. A agenda será fornecida pelo colégio na primeira semana de aula.
4. A entrega dos materiais será no dia 25 /01 das 13h30 às 15h30. Este dia será destinado apenas a esta
atividade. Início das aulas em 28/01 .

