LISTA DE MATERIAL – 1º ANO - 2020
Materiais que ficam na sala de aula
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Apontadores com depósito
Avental plástico
Borrachas brancas (sem capinha)
Cadernos brochura grande de capa dura e amarelo (48 fls.)
Caderno meia pauta capa dura espiral (40 fls.)
Caderno brochura quadriculado (1cmx1cm) grande amarelo (48fls)
Caderno de linha verde com capa amarela (grande)
Caderno de desenho 48fls. ( grande) (capa dura) (para aula de inglês)
Caixa de caneta hidrocor fina (Pilot)
Caixa de giz de cera
Caixa de lápis de cor (24 cores)
Caixas de massinha de EVA
Conjunto de aquarela
Eco lápis grafite grip wood
Envelopes ofício (A3)(BRANCO)
Estojo com 3 divisórias
Formas de molde para massinha de modelar
Pacote de argila
Pastas plásticas com elástico (1cm de espessura)
Pincel chato nº 10
Pacote de penas
Régua (15cm)
Sacos com sistema zip lock (médio)
Tesoura pequena sem ponta (gravado o nome do aluno) (tesoura para canhoto, caso
a criança for canhota)
Tubos de cola bastão (40g)
Tubos de cola líquida (110g)
Potinho para guardar os jogos da aula de inglês (tipo pote de margarina)
Placa de EVA de números

Materiais de uso coletivo
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Bloco de papel 40 Kg
Bloco ECO Cores A4
Bloco de cartonado colorido A3
Cartolina branca
Caneta marca texto
Folha de cartolina entretenida vermelha estampada (64cmx94cm)
Folha de EVA com glitter (vermelho ou laranja)
Folha de EVA lisa (vermelho ou laranja)
Folha de papel crepom
Folha de papel dobradura
Folha de papel laminado
Folhas de celofane transparente
Folhas de sulfite A4 (branco)
Folhas papel 180 gramas A4 (branco)
Folhas para Scrapbook
Pacote de pano (Perfex)
Refis de cola quente (1 fino e 1 grosso)
Metro de tecido chita estampa florida
Tinta PVA amarelo 100 ml

Materiais doados à escola
01 Livro para biblioteca da sala (Sugestões: Série Lagarta Pintada, Biblioteca Marcha
Criança, Coleção Barquinho de Papel e Coleção Estrelinha)
03 Revista (Sugestões: Cláudia, Rural, Terra da Gente, etc.)

Horário: Manhã – 7h15 às 12h15
Tarde - 13h00 às 18h00

Materiais de higiene e uso pessoal do aluno. Esse material vai para casa todos os dias.
Observações:
1
Guardanapo de tecido para a hora do lanche.

Início das aulas: 27/01/2020
1
Necessaire com: escova dental, creme dental e toalha pequena.

Todo material deverá estar com o nome do aluno assim como lanche de geladeira
e uniforme.

Entrega do material: dias 14 e 15/01/2020

Reunião inaugural para apresentação da professora: 24/01/2020 às 17h.

O livro de literatura referente à Projeto Literário será divulgado a cada bimestre.

Não serão aceitos cadernos com espiral e fichários.

Conforme a necessidade o material que faz parte desta lista (principalmente o material de estojo) deverá ser reposto ao longo do ano com a devida identificação do aluno.

Os cadernos, livros e apostilas, deverão conter uma etiqueta de identificação do (a) aluno (a).

Não está incluso no material, as lembranças das datas especiais como: eventos dia das mães, dia dos pais e passeios pedagógicos.

