LISTA DE MATERIAL – 2016 - ENSINO FUNDAMENTAL- 1º ANO
ENTREGA: DE 18/01 A 27/01/16
MATERIAL PESSOAL: Etiquetado com nome e série do aluno (ficará na mochila)

01
*01
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01
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*01
*01
01
01
03
*01
01
01
01

Apontador com reservatório
Caixa de lápis de cor (24 cores)
Borrachas macias
Régua de 15 cm
Lápis pretos nº 2
Tesoura escolar sem ponta e com nome gravado (Tramontina ou mundial)
Jogo de canetas hidrocor fina (12 cores) – Faber Castell
Pasta fina com elástico
Estojo com zíper com 3 divisórias (lápis de cor, canetinhas, lápis e borracha)
Colas bastão grande (sugestão Pritt)
Frasco de cola líquida 90g
Caderno grande de desenho capa dura 50 folhas
Caderno Linguagem (Meu primeiro caderno – Norma) 50 folhas
Fone de ouvido com entrada para computador
MATERIAS PARA PASTA DE ARTES: Esses materiais não deverão ser
entregues, é material de uso individual do aluno, trazer apenas no dia da aula
estipulado.
Os itens com asterisco acima deverão estar na pasta no dia da aula.

01
01
02
01
01
01

Pasta polionda verde 05cm verde com alça
Lápis HB e uma borracha (sugestão: Faber Castel)
Unidades de Perfex
Caixa de tinta plástica (sugestão: Acrilex)
Caixa de guache – 6 cores (pequena)
Ecotela novaprint – 20 x 29cm
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01
01
02
01
02
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Gibis: Turma da Mônica
Caixa de lenço de papel
Bloco de papel canson A3 - desenho
Pacote de folhas com moldura – eco cores (novaprint)
Pacote de sulfite branco (500 folhas)
Caixa de massa para modelar
Refis de cola transparente (fino)
Pacote de olhinhos móveis (para artesanato)
Metros de fita de cetim fina (qualquer cor)
Envelopes brancos- tamanho ofício
Pacote de prendedor de roupa
Jogo Pedagógico GROWN (números, sílabas ou palavras)
Revista para recortar (globo rural/casa jardim)

MATERIAIS DE USO COLETIVO: Entregar na escola

PARA NÃO DANIFICAR AS FOLHAS, FAVOR SOLICITAR QUE ESTES MATERIAIS
VENHAM ABERTOS.

06
03

Folhas de EVA na cor bege
Folhas de papel seda – crep impermeável – (prata – Meninas) e (ouro –
Meninos)

HIGIENE PESSOAL

01
01
02
01

Guardanapo de pano para lanche com nome (permanecer na lancheira)
Garrafa plástica para água (squeeze)
Rolos de papel toalha
Necessaire com: Creme dental, escova de dente com tampinha e uma toalha
de mão

OBS.:
1 - Os cadernos e livros deverão ser encapados com plástico transparente e
etiquetados.
2 - Todo material deverá ser identificado com o nome e série do(a) aluno(a).
3 - O material coletivo deverá ser entregue de 18/01 a 27/01.
4 - A agenda escolar deve ser adquirida na escola- R$ 32,00 (será entregue na 1ª
semana de aula).
5 – No período de 11 a 15/01/2016 faremos um plantão com todas as editoras,
uniforme escolar e material escolar.
LISTA DE LIVROS – 2016
ENSINO FUNDAMENTAL – 1° ANO
DIDÁTICOS
OFICINA de ESCRITORES Volume 1
Autor: Hermínio Sargentim
Editora: IBEP
Caligrafia com ortografia e Gramática 1° Ano - MARCHA CRIANÇA
Autores: Maria Teresa e Armando Coelho
Editora: Scipione
INGLÊS:
Título: NEXT MOVE1 (Student Book + Workbook)
Autores: Amanda Cant and Mary Charrington
Editora: Macmillan

PARADIDÁTICOS
Obs: Posteriormente enviaremos dois nomes dos livros paradidáticos (um para
cada semestre).
As indicações dos livros estarão à disposição no plantão de vendas de livros no
Colégio, de 11/01/2016 a 15/01/2016.

