LISTA DE MATERIAIS
1º ANO - 2022
Início das aulas: 02/02 - 4ª feira
Reunião de apresentação: 31/01 - 2ª feira, às 19h
Materiais para a sala de aula
01 Pacote sulfite A4 210x297 - 500 folhas. (material individual para
atividades pedagógicas)
01 Caderno pedagógico de pauta verde encapado (transparente).
01 Caderno quadriculado 1X1 com 48 folhas – formato 190mm x 248mm
03 Cadernos Diário Escolar encapado (transparente).
04 Tubos de cola bastão
01 Estojo vazio de 3 repartições
06 Lápis grafite nº 2- Evolution
04 Borrachas brancas
01 Caixa de lápis c/ 12 cores (longo) de boa qualidade
01 Pasta fina transparente com elástico vermelha
01 Brinquedo pedagógico (respeitando a faixa etária) alfabeto ou números

Arte e completos:
01 Caixa plástica – tamanho 30 x 22 x 10cm – (não ultrapassar a medida
sugerida), etiquetada com o nome do(a) aluno(a) contendo:
01 Caixa de Gizão de cera c/ 12 cores
01 Caixa de canetinha hidrocor grossa 12 cores de boa qualidade
02 Tubos de cola 90grs
01 Tesoura escolar (Gravar o nome)
01 Pincel chato nº. 10
01 Caixa de cola colorida

Material de higiene de sala:
01 Creme dental
01 Escova de dente com nome
Observação:
Repor os materiais quando necessário.
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Materiais de uso coletivo
03 Folhas de cartonado (sugestão de cores: vermelha, amarelo, verde,
azul, preto).
01 Pacote de bexiga nº 9
02 Folhas de papel crepom cores variadas
01 Bloco de Papel Filipinho Color A4
10 Sacos plásticos tamanho ofício
05 Folhas de EVA coloridas (1 preta,1 marrom,1 branca,1 cor de pele,1
verde)
01 Bloco dobracor colorido
01 Bloco de folhas pautadas com 4 furos
10 Envelopes brancos A3- 24x34cm
01 Pote guache 250 ml (cor variada)
02 Metros TNT azul
02 Metros de chita
01 Pacote de palito de sorvete
02 Potes de massa de modelar 500 gr
01 Pacote de palito de sorvete
01 Uma camiseta adulto para pintura (usada)
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Leitura complementar interdisciplinar: Paradidáticos

Título: ·Os chapéus mágicos
de Babi.
Edna Ande e Sueli Lemos
Editora Edebê

Título: ·Um macaco pra frente
Ruth Rocha
Editora Salamandra

Título: Viva o amor –
Aprendendo com Niki
Edna Ande e Sueli Lemos
Editora Edebê

Título: ·Telefante sem fio
Adriano Messias
Maralto Edições

Observações:
1. As apostilas didáticas e material PES são vendidos na secretaria do
colégio.
2. Recomendamos a compra dos livros paradidáticos no início do ano,
para não ocorrer de faltar posteriormente.
3. A Agenda cedida pela escola será de uso obrigatório.
4. Os livros deverão ser encapados com plástico transparente e
etiquetados com o nome e ano do aluno.
5. Serão recebidos os materiais completos e devidamente identificados.
6. Os livros do projeto "Voe Alto" serão entregues junto com os didáticos
(apostilas).
7. Os materiais serão entregues na reunião de pais, dia 31/01, segundafeira.
8. Os uniformes dever ser adquiridos antecipadamente na recepção do
colégio.e

que 2022 seja um ano
repleto de vida e
realizações!!!

