LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019
Ensino Fundamental – Anos Iniciais – 1º ano

Materiais






























Livro Didático

2 tubos de cola branca (90g)
2 tubos de cola para isopor (90 g)
1 tubo de cola de silicone líquida
2 caixas de gizão de cera
2 caixas de lápis de cor (grande)
1 caixa de lápis hidrocor (grosso)
1 caixa de lápis hidrocor (fino)
5 tubos de tinta plástica p/ artesanato (azul,
branca, laranja, marrom e tom da pele)
3 folhas de cartolina carmem (amarela, preta
e verde)
3 folhas de emborrachado EVA com glitter
(prata e dourado)
1 bloco de papel canson branco (140 g/m²)
1 metro de papel contato estampado
1 resma de papel (tamanho A4)
1 metro de TNT
1 pacote de palito de picolé
2 revistas usadas
2 gibis usados
10 lápis grafite
5 borrachas para lápis (retangular ou
quadrada)
5 apontadores
1 pincel (cabo longo, cerdas macias) identificado com o nome da criança
1 tesoura (ponta arredondada) - identificada
com o nome da criança
1 régua (30 cm) - identificada com o nome da
criança
4 pastas colecionadoras com trilho (para
guardar as atividades diárias, devolvidas ao
final do ano letivo)
1 pasta colecionadora plástica (4 cm de
espessura/ para levar as atividades de casa,
devolvida ao final do ano letivo)
1 caderno de desenho grande (capa dura / 96
folhas)
1 caderno espiral grande (capa dura / 96
folhas)
1 jogo pedagógico adequado à faixa etária
(ex.: pequeno construtor, quebra-cabeça,
memória, xadrez, ludo)
2 dados

Material de Uso Diário e Pessoal



Lancheira
Toalha pequena para o lanche
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Bernoulli Sistema de Ensino - Ensino
Fundamental – Anos Iniciais 1º ano (Adquirir
na ACDMAV – Unidade 1)

Livros Paradidáticos
A ECONOMIA DE MARIA
Autora: Telma Guimarães Castro
Andrade
Ilustrações: Silvana Rando
Editora: Ed. Brasil

REIZINHO MANDÃO
Autora: Ruth Rocha
Editora: Saraiva
MARIA-VAI-COM-AS-OUTRAS
Autora: Sylvia Orthof
Editora: Ática

Entrega de Material










Dia: 28/01/2019
Horário:
Turmas da manhã: 7h30 às 11h
Turmas da tarde: 13h30 às 17h
Local: Espaço Menino Jesus (Educação
Infantil)
02 fotos da criança (3x4) – Trazer no ato da
entrega do material
Gentileza, encapar e etiquetar livros após a
conferência da professora
Gravar nome da criança em materiais de uso
individual
Não será permitida a entrega de material no
1º dia de aula
Favor observar atentamente a data indicada
Início das Aulas: 04/02/2019

