LISTA DE MATERIAL
ENSINO FUNDAMENTAL I – 1º ANO
2019
ITENS DE USO INDIVIDUAL

1. MATERIAL DE USO PESSOAL

2. MATERIAL DE USO PESSOAL
PARA FICAR NO COLÉGIO

 Vestuário
o Uniforme.
 Acessórios
o 1 (uma) mochila.
o 1 (uma) merendeira.
 Higiene
o 1 (um) nécessaire, contendo 1 (uma) escova de

dentes, 1 (um) creme dental, 1 (uma) escova de
cabelos ou pente e 1 (um) rolo de fio dental
extrafino.
 Vestuário
o 1 (uma) camisa grande – cor amarela.
OBSERVAÇÃO: a camisa deve ser dois números acima do
tamanho da criança.
 6 (seis) cadernos brochurão, com pauta ortográfica




3. MATERIAL DE PAPELARIA
PARA FICAR COM O ALUNO







4. MATERIAL DE ARTES
PARA FICAR NO COLÉGIO




numerada, encapados com plástico amarelo – para as
disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática,
Ciências, Geografia, História e Inglês.
2 (dois) blocos pautados de 50 folhas, no formato
210 x 297 mm.
1 (um) estojo, contendo:
o 4 (quatro) lápis pretos nº 2;
o 1 (um) apontador com depósito;
o 1 (uma) borracha macia;
o 1 (uma) caixa de lápis de cor com 12 cores;
o 1 (uma) cola branca de 90 g.
o 1 (uma) tesoura sem ponta – com nome gravado.
1 (um) estojo de canetinhas, com 12 cores.
3 (três) canetas hidrográficas, de ponta porosa – cor
preta.
1 (uma) régua de 30 cm transparente.
1 (uma) pasta Brasil, de cor amarela – para guardar o
Para Casa.
2 (duas) pastas catálogo A4 pretas, com 50 envelopes
plásticos.
1 (um) pacote de 50 folhas papel Lumipaper – cores
sortidas.
1 (um) pacote de 20 folhas de papel Color Set A4 –
cores vivas.

 3 (três) unidades de 250 ml de tinta plástica PVA –













5. MATERIAL PEDAGÓGICO
PARA FICAR NO COLÉGIO

branco e verde escuro.
3 (três) unidades de 250 ml de tinta guache – verdelimão, vermelho e azul claro.
1 (uma) caixa de cola colorida, com 6 cores.
1 (uma) caixa de giz de cera, com 12 unidades.
1 (uma) cola branca de 500 g.
2 (dois) rolos pequenos de fita durex colorida – cores
sortidas.
1 (um) pacote de palito de picolé, com 50 unidades.
1 (um) pincel – nº 2.
1 (uma) tela de pintura, tamanho 30 cm x 30 cm.
3 (três) revistinhas em quadrinhos – para a biblioteca
de sala de aula.
1 (uma) revista Recreio.
1 (uma) caixa individual de material dourado.
4 (quatro) livros literários para compor a biblioteca de
sala de aula.
OBSERVAÇÃO: os livros são indicados pela professora no
início do ano letivo, em conformidade com a faixa etária.

6. MATERIAL INCLUSO
NA TAXA ANUAL
(ENTREGUE PELO COLÉGIO)

 Agenda 2019.
 Coleção Didática Pitágoras.
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História,
Geografia, Saber Fazer, Mais Arte)
 Coleção Didática Bilingual Experience.
 Mind Lab.
 Escola da Inteligência.

ORGANIZAÇÃO DIÁRIA
MOCHILA
A mochila do aluno deve conter, diariamente, os itens descritos a seguir:
 Agenda.
 Nécessaire – organizado conforme tópico 1 desta lista.
 1 (uma) muda de roupa e 1 (um) par de meias.
MERENDEIRA
A merendeira do aluno deve conter, diariamente, os itens descritos a seguir:
 1 (uma) garrafinha – squeeze.
 1 (um) guardanapo de pano.

OBSERVAÇÕES
 O uniforme e a agenda são de uso diário obrigatório.
 Todo o material e os pertences do aluno devem estar identificados com nome completo,

incluindo utensílios.
 A entrega do material que permanecerá no Colégio (tópicos 2, 4 e 5 desta lista) deve ser
feita no dia 1º de fevereiro de 2019, no turno da manhã, diretamente para a professora.
 Por questões pedagógicas, os livros de edições consumíveis não serão aceitos caso já
tenham sido utilizados.

