LISTA DE MATERIAL – 2018
1º ANO
 Livros didáticos:
 Matemática: Aprender Juntos – 1º ano: Ensino
Fundamental; Organizadora Edições SM; Obra
coletiva; Editora Andrezza Guarsoni Rocha; 5. Ed.;
 Inglês: Kids Web - 1 – Ed. Ana Lucia Militello – 2.
Ed.;
 Educação financeira – Volume 1, Luiz R. Dante e
Iraci Müller, editora Ática;
 Livro de caligrafia – linhas e letrinhas – letra cursivaEditora Pé de letra;
 1 revista Picolé;
 Mochila contendo:
 Sunga de banho ou maio do uniforme do colégio
(para os dias de piscina);
 01 toalha de banho (para os dias de piscina);
 01 avental do uniforme do colégio (para os dias de
aula de artes).
 01 estojo triplo com zíper, contendo:
 Na primeira parte: 01 conjunto de canetas hidrocor
grossa, com 12 unidades, com o nome marcado em
cada unidade e 1 tesoura sem ponta.
 Na segunda parte: 03 lápis pretos, nº 2, jumbo,
triangular, com o nome marcado; 01 borracha
branca, com o nome marcado; 02 apontadores com
depósito, com o nome marcado em cada unidade (
um para apontar lápis finos e, o outro, para apontar
lápis jumbo);
 Na terceira parte: 01 régua de 30 cm (na pasta), 01
caixa de lápis de cor (12 unidades);
 Observação: Manter o estojo completo durante o ano,
repondo o material sempre que necessário;
 01 agenda escolar fornecida pelo Colégio;
 01 fichário, tipo arquivo, com 4 furos grandes, com
100 plásticos encorpados de 0,15 mm, tamanho ofício,
para o portfólio individual. (os plásticos devem ser
colocados dentro do fichário);
 03 cadernos de caligrafia, sendo - pauta azul, com 60
folhas;
 01 caderno de caligrafia;
 01 caneta marca-texto (cor livre);
 02 tubos de cola bastão.

 01 baralho;
 01 tela 20x30cm;
 01 pote de sorvete contendo: 5 conjuntos de 10
unidades. Ex.: 10 mini aviões; 10 botões grandes da
mesma cor, 10 palitos de picolé, 10 piões, 10 mini
carrinhos etc (caixa de matemática) *
 01 pasta fina de plástico transparente (com abas e
elástico);
 Livros literários:
 Chico, o valente – Jaqueline Miotto Zolet
 Coisas que a gente não vê – Maria Alice Lacerda.
 01 Gibi turma da Monica;
 02 Revistas Picolé infantil;
 02 folhas de papel camurça - qualquer cor;
 02 folhas de papel laminado - qualquer cor;
 01 folha de papel pardo;
 01 pote de massa de modelar;
 01 folha de cartolina estampada;
 01 folha de papel celofane transparente;
 01 folha de EVA serigrafado;
 01 folha de EVA lisa - qualquer cor;
 01m de contact transparente;
 01 m de contact colorido;
 02 blocos CRIATIVO tamanho A 4;
 01 bloco de CANSON 140g/m2 - 20 folhas A4
210mm X 297mm;
 01 resma de papel - A4;
 01 pacote com 100 folhas A4 - qualquer cor;
 01 folha de celofane transparente;
 01 conjunto de cola colorida c/ 6 unidades ;
 02 tubos de cola branca 90g;
 01 vidro de tinta guache 250 ml - qualquer cor;
 01 pincel nº 16;
 50 palitos de picolé (coloridos);
 10 balões grandes (coloridos);
 01 rolo de fita gomada;
 04 envelopes (tamanho oficio);
 100 plásticos grossos;
 01 caneta de retroprojetor;
 Giz pastel c/ 16 unidades - qualquer cor.

OBSERVAÇÕES:
 Pedimos aos pais que se empenhem para trazer o material completo, pois isso facilitará o trabalho a ser
realizado durante o ano letivo com o aluno.
 * O material deve vir marcado com nome do aluno.
 UNIFORME:
Malharia Santa Catarina – SCRN 702/703, Bloco E, s/n - Telefone: (61) 3326-3800.
Malharia Oliveira SCRN 706/707 Bloco F – Telefone: (061) 3447-8673.
 ATENÇÃO: O calçado deve ser tênis, sapatos sem saltos ou sandálias baixas presas ao tornozelo. Não será
permitido o uso de tamancos.
Sugestão de data de entrega do material: 26 de janeiro - sexta-feira - de 14h às 17h.

