LISTA DE MATERIAL 2019 – 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE USO DIÁRIO:
1 apontador para lápis jumbo
2 borrachas grande e macia
3 lápis preto triangular, jumbo
1 estojo com três divisórias
1 cx de lápis de cor jumbo, triangular, 12 cores
1 jogo de caneta hidrocor, 12 cores, ponta
grossa, lavável
1 cx de giz de cera, tipo curton ou gizão, triangular, 12
cores
1 conjunto de pintura a dedo, 6 cores, não tóxica
1 conjunto de tinta guache, 6 cores
2 cxs de massa de modelar, soft, 12 cores
1 fita durex , cor azul, 12x10
1 fita crepe, 19x10 metros
2 colas brancas, com bico dosador
2 colas brancas em bastão, 40g
1 cx cola colorida – 6 cores
1 caderno quadriculado 1x1mm, formato 190 x 248
mm, 40 folhas, capa dura, costurado
1 caderno pauta azul, capa dura, 40 folhas, formato
190 x 248 mm para caligrafia (grande)
1 caderno brochura grande, capa dura, 96 folhas
1 caderno brochura, grande, capa dura, 48 folhas, cor
lisa de sua preferência para ser decorado em sala (O
líder em mim)
1 bloco de papel colorido criativo cards, 120 gm², 8
cores variadas, 24 folhas, tamanho 325mm x 235 mm
1 pacote de papel sulfite 40, 120 gm², tamanho A4
1 Apostila Anglo, caderno 1
1 Apostila Anglo – Inglês
1 Apostila Anglo – Artes
1 Guia de Atividades – O líder em mim
1 Agenda escolar

1 pincel chato – nº 10 ou 12
1 tesoura sem ponta, Mundial ou similar (com nome
gravado)
1 pacote de contas coloridas, nº 14
1 maleta plástica, com alça, etiquetada com nome
legível
1 pacote de lantejoulas, 12 mm
1 avental, para atividades de artes
5 toucas sanfonadas, em TNT, cor branca com
elástico
1 pano, para limpeza de pincel
1 caneca ou copo para limpeza de pincel
1 caderno de desenho, capa dura, 48 folhas (uso
diário)
1 brinquedo pedagógico, adequado à idade (ex.
sílabas, alfabeto, números, formando palavras).
HIGIENE PESSOAL (individual):
1 escova de dente, com protetor
1 creme dental, pequeno
1 nécessaire para material de higiene
1 toalha de mão, com nome bordado ou marcado
com caneta de tecido (na lancheira, todos os dias) 1
sachê de lenço descartável
1 troca de roupa, com nome marcado (para ficar na
mochila)
SUCATAS:
- 1 pote de sorvete, vazio, 1 litro, com tampa
1 pote de margarina, vazio, 500 g, com tampa

Entregue no 1ª semana de aula

Livros:
1. Fina diferente
Miriam Koch
Roda & Cia – Editora Saraiva
2. Será solicitado oportunamente

UNIFORME:
 O uniforme é de uso obrigatório, já no primeiro dia de aula.
 Todo uniforme e/ou roupas deverão ter nome do aluno bordado ou marcado com tinta
de tecido, por dentro.
 Não nos responsabilizamos pelo extravio de peças sem marcação.
ANOTAÇÕES GERAIS:
 Todo o material deverá estar com o nome do aluno.
 Os materiais deverão ser entregues (completo) para a professora, no 1º dia de aula:
28/janeiro/2019
 Os uniformes, material escolar e livros poderão ser adquiridos na papelaria Methatron, na
Chocolat Mall, à Av. Gustavo Mollica, nº 227, Portal das Colinas. WhatsApp (12) 99739-1024
 Materiais complementares serão solicitados oportunamente.
 A Reunião de pais para abertura do ano letivo 2019 será:
1º ano (Manhã e Tarde): 29/janeiro, 3ª feira – 18h30
2º ao 5º ano (Manhã) : 29/janeiro, 3ª feira – 19h30
2º ao 5º ano (Tarde) : 30/janeiro, 4ª feira – 18h30

