LISTA DE MATERIAIS
1º ano A - Manhã – Ensino Fundamental I – 2020
Com exceção da mochila e da lancheira, todos os materiais deverão ser entregues, em
sacola com identificação, à professora de sala na primeira reunião com familiares
que ocorrerá no dia 24/01/2020, sexta-feira.
Materiais de uso pessoal, como lápis, canetas, tesoura, cola, mochila, lancheira e
uniformes deverão ser nomeados um a um.
Já materiais como pastas, cadernos, livros e a agenda escolar serão etiquetados na
escola.

Material de Uso Pessoal
A agenda elaborada pelo Colégio será distribuída nas 1ªs semanas de aula.
 1 mochila escolar (tamanho mínimo 42x30 centímetros)
 1 lancheira (deverá vir sempre com uma toalha 20x30centimetros)
 1 pasta com elástico – de plástico, ofício, 17 mm, sem estampa (para lição de casa)
 2 pastas sem estampa com presilhas de plástico para arquivar atividades
 1 caderno de desenho espiralado com 96 folhas
 1 canga
 1 estojo grande com duas ou três divisões (que caibam os lápis grafite e de cor,
borracha, apontador, cola bastão, tesoura e canetinha fina)
 2 lápis grafite jumbo
 3 lápis grafite 2B
 2 borrachas (sugestão: TKT ou Staedtler)
 1 apontador comum com depósito
 1 apontador com depósito para lápis jumbo
 2 colas bastão de 20g (sugestão: Pritt)
 1 tesoura sem ponta
 1 conjunto de canetinhas finas hidrocor com 12 cores
 4 canetas hidrocor pretas, de ponta porosa média. (sugestão: Paper Matte Flair M ou
Faber Castell)
 1 caixa de lápis de cor com 12 cores
Obs.: O estojo será organizado na escola, junto às crianças. Feito isso, ele permanecerá
na mochila durante todo o ano letivo.

Material de Uso Pedagógico – Estes materiais ficarão no armário da sala de aula:

 1 pote de massinha de modelar – 500gr
 2 marcadores permanentes (usados para escrever em plástico) – escolher uma das
seguintes cores: azul, preta, vermelha, verde
 2 sacos plástico com 4 furos – tamanho A3
 5 sacos plásticos com 4 furos - tamanho ofício
 1 conjunto de canetinha ponta grossa hidrocor (sugestão: Pilot, Faber Castell ou
Compactor)
 1 caixa de lápis de cor aquarelável
 2 canetas hidrográficas ponta fina 1.0 preta
 2 canetas hidrográficas ponta fina 0.05 preta
 1 estojo de pincel marcador permanente 6 cores (Sugestão: Bic)
 1 estojo de canetinha (sugestão: ponta vai e vem)
 1 caixa de giz pastel de 50 cores
 1 pacote de vela palito colorida
 1 gibi novo ou em bom estado
Livros Adotados
 Um livro para a biblioteca de sala que será solicitado na primeira reunião de
familiares.
 Os demais materiais didáticos serão solicitados ao longo do ano, de acordo com o
estudo de cada turma (os pedidos serão feitos com antecedência).
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