BH–Cidade Nova

Lista de material – 1o ANO – 2022
MANTER NA PASTA OU MOCHILA












1 agenda do Sistema Logosófico de Educação (a ser fornecida pelo Colégio).
1 mochila ou pasta para transportar material escolar.

A DATA DA ENTREGA DO
MATERIAL SERÁ INFORMADA
POSTERIORMENTE

1 merendeira de material firme e 1 guardanapo de pano (para quem não é do lanche coletivo).
1 garrafinha de água.
1 estojo de zíper, contendo: 12 lápis de cor triangulares, 5 lápis pretos nº 2 triangulares.
3 borrachas macias.
1 apontador com depósito.
1 tubo de cola plástica lavável, de 90 g.
1 tubo grande de cola bastão.
1 avental

OBSERVAÇÃO: Os lápis pretos e as borrachas podem ser repostos durante o ano letivo, não há necessidade de encaminhar
todos.A criança deverá trazer esse material , diariamente, na mochila.
O avental permanecerá dentro da mochila para higienização e deve ser encaminhado diariamente.
Trazer esse material, diariamente, na mochila, e, se necessário, repô-lo no decorrer do ano letivo.
TRAZER NO DIA DA ENTREGA DOS MATERIAIS:



















1 caderno de treino de letras (a ser adquirido na escola).
1 pasta grossa, sem alça, de polietileno com elástico para guardar as atividades de sala.
1 pasta tipo brasil, de plástico, com elástico (para dever de casa).
1 fichário simples incolor com 100 plásticos para o portfólio (favor colocar os plásticos na pasta).
6 cadernos de caligrafia (1 e 2)
1 bloco ortográfico (1 e 2) – linhas mais largas.
1 conjunto de caneta hidrocor, ponta fina, com 12 unidades.
1 caixa de giz de cera com 12 unidades.
1 conjunto de caneta hidrocor, ponta grossa, com 12 unidades.
1 estojo com duas divisórias para organização das canetinhas (obs.: as canetinhas podem ser colocadas dentro dele.)
1 tesoura pequena (sem ponta, tradicional) com o nome gravado.
1 régua de 30 cm, transparente, com 2 cm de largura – bem resistente.
1 pincel chato com largura de cerdas 1,8 cm, aproximadamente.
1 corda individual (pode ser a mesma do Infantil 5).
1 pote de 2 litros de sorvete retangular (vazio), na cor branca, com os seguintes materiais dentro: 10 botões grandes,
10 minicarrinhos, 10 minibonequinhas, 10 minipanelinhas, 10 piões, 20 palitos de picolé (pode ser o mesmo do Infantil 5) trazer completo.
1 balde com pazinha – com nome em todas as peças.
1 revista atual com muitas gravuras adequadas à faixa etária (sugestões: Globo Rural, Casa e Jardim, Superinteressante,
Geográfica, Viagem e outras ecológicas).



1 jogo pedagógico para a faixa etária de 6 anos
( ) Quebra-cabeça
( ) Formação de palavras com sílabas móveis

( ) Jogo da memória
( ) Sequência lógica

( ) Dominó
( ) Jogo dos opostos

Observação: as imagens dos jogos devem ser de elementos da natureza (animais, frutas, paisagens), de números, letras ou
cores.
Brinquedos – Selecionar 2 itens para trazer para a escola
( ) 1 carrinho resistente
( ) 1 kit utensílios de cozinha (panelinha, garfo, faca, copo e outros).
( ) 1 kit de animais de plástico ( savana ou dinossauro) ( ) 1 kit ferramentas








1 revista “Passatempo” ou “Picolé”.
2 caixas de massinha de modelar com 12 bastões.
1 pincel chato com a largura das cerdas 0,8 cm aproximadamente.
1 pote de tinta guache 250 ml na cor preta.
2 durex coloridos.
1 pote de tinta acrílica 37 ml:

Verde-claro – azul-escuro – terra – rosa – amarelo
laranja – vermelho – azul – verde – preto - branco

MATERIAL DE ARTES VISUAIS:







2 caixas de tinta acrílica neon 6 cores
1 tela de pintura 30x40 – obs.: colocar nome e turma.
1 lixa d’água 180 (alunos novatos) – obs.: colocar o nome e turma atrás da lixa; não dobrá-la.
1 pasta com elástico e com aba – A3 de polipropileno tamanho 450x325 mm – transparente – (colocar nome, sobrenome e turma)
1 avental de brim azul – com nome marcado – manter na mochila.

Inglês:




Guess What! Student’s book 1 (AMERICAN
ENGLISH) / Editora Cambridge.
1 pasta catálogo A4 transparente com 30
plásticos




Guess What! Workbook 1 (AMERICAN
ENGLISH) / Editora Cambridge.
Jon’s Football Team – Level 1 –
Ladybird Readers.

Importante: os livros são versão AMERICAN.
Livros inteiros (Unidades 1 a 8 . Não pode ser COMBO)
Literatura:



Segredinhos para ampliar as amizades – Jaqueline Miotto Zolet – Editora Lire (poderá
ser adquirido na secretaria do Colégio em 2022 ou no site: www.editoralire.com.br).

Espanhol:



Ventanita 1 al español – Santillana Español



¡Esta es mi A! – Elena G. Hortelano –
Editora Edelsa (pode ser encontrado
na distribuidora Disal – 3275-2098 /
3291-7310).

Lista de livros literários no grupo assinalado:

Palavras ao vento – Marismar Borém – Editora Cora
Como encontrei a alegria – Berenice Bueno de Sena – Ed. Nove De Setembro; 1.ª edição (1 janeiro 2018) (poderá
ser adquirido no site: amanhagentegrande.com.br)
Gabriela larga a tela - Marismar Borém – Editora Cora
Junta, Separa e Guarda – Vera Lúcia Dias – Editora Callis
A cicatriz – Ilan Brenman – Editora Companhia das letrinhas
Se Criança Governasse o Mundo... – Marcelo Xavier – Editora Formato
O Mistério do Tempo – Silvana Tavano – Editora Callis
Os superpoderes de Jorge – Tábata Duarte – Editora Lire (poderá ser adquirido na secretaria do Colégio em 2022 ou
no site: www.editoralire.com.br).
A curiosidade premiada – Fernanda Lopes de Almeida – Editora Ática
Troca-troca – Ana Maria Machado e Claudius – Editora Salamandra
Limeriques das coisas boas – Tatiana Belinky – Editora Formato
O aniversário de Júlia – Stella Maia – Editora Lire (poderá ser adquirido na secretaria do Colégio em 2022 ou no site:
www.editoralire.com.br).
Achados e perdidos – Jennifer Moore-Mallinos – Companhia Editora Nacional
.O Trenzinho do Nicolau – Ruth Rocha – Editora Salamandra
Por que os aviões voam? – Editora Lire – Jeferson e Taís Soares (poderá ser adquirido na secretaria do Colégio em
2022 ou no site: www.editoralire.com.br).
Lalina Menina – Jaqueline Miotto Zolet
Um gol de placa – Pedro Bandeira – Editora Moderna
A árvore de Julinha – Nina Flores – Editora Cora

IMPORTANTE:

1. Todo o material deverá ser marcado com o nome do aluno; e os livros didáticos, paradidáticos, cadernos e pastas deverão ser
etiquetados.

2. Pedimos aos pais que tragam o material completo, pois facilitará o trabalho a ser realizado com as crianças, desde o
primeiro dia.

3. É imprescindível o uso do uniforme oficial do Colégio.

