
LISTA DE MATERIAIS 2023

1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL

COLOCAR O NOME DA CRIANÇA EM TODO MATERIAL DE USO PESSOAL INCLUSIVE NOS UNIFORMES.
O MESMO DEVERÁ SER REPOSTO QUANDO NECESSÁRIO PELA FAMÍLIA.

MATERIAIS

● 01 estojo completo: lápis de cor, 5 lápis de escrever, borracha e apontador com depósito, jogo de
canetinha hidrocor com 12 unidades, 1 tesoura sem ponta (gravar o nome), 2 tubos de cola branca/90
grs, 1 régua 15cm, 1 marca texto;

● 01 caderno grande de capa dura- brochura, (sem personagens,sem adesivos) de 96 folhas com pauta
(e com margem) para todas as atividades.

● 01 pasta de papelão com grampo e trilho (branca) para inglês
● 01 caderno pedagógico de pautas verdes 48 folhas em formato vertical 190x248 para caligrafia;
● 01 caderno de desenho grande sem pauta e sem seda para música;
● 01 pasta  elástico oficio cor cristal tam 335mm x 235 para transportar folhas;
● 01 material dourado individual para aulas de matemática;
● 01 Caixa de massa de modelar - 12 unidades;
● 01 pacote de prendedor de roupas para jogos de matemática
● 01 gibi/revista em quadrinhos para doação para a gibiteca;
● 01 livro de história com letras em caixa alta apropriado para a idade;
● 01 pacote de 100 folhas de sulfite branco A4 colorido para atividades de escrita espontânea;
● 01 pacote de lumi paper para confecção de jogos de leitura;
● 03 envelopes de papel branco tamanho ofício;
● 10 sacos plásticos grossos transparentes para as fichas de leitura e escrita, tamanho A4;
● 01 saquinho de palitos de picolé colorido para contagem matemática;
● 01 jogo (sugestões:uno, quebra-cabeças, tabuleiro, etc)
● 01  revista para recorte em sala de aula
● 01 caixa de giz escolar colorido plastificado
● 01 pacote de 500 folhas de sulfite branca para avaliações e atividades diárias
● 01 pasta catálogo A4 preta com 20 plásticos para trabalhos de desenho;
● 01 pote de tinta de pva 37ml(qualquer cor);
● 01 pote de tinta guache 250 ml  (lilás ou roxo);
● 01 tela de pintura 30x30 cm;
● 01 par de meias brancas cano médio/ esportiva tamanho adulto
● 01 pincel nº 10 para tela;
● 01 caixa de giz de cera para técnicas de desenhos;

Livros para aulas de Produção de texto e Literatura

1ª etapa: O sapo Barnabé ( Marta e Tânia Gusmão) - Editora Franco

2ª etapa: Ar doce ar ( Ana Maria de Andrade- Editora Franco)

3ª etapa:  Cutia tem tia? - Caraminholas do mundo dos bichos - (Simão Miranda - Editora Franco

INÍCIO DAS AULAS

Dia 06 de fevereiro




