ENSINO FUNDAMENTAL I / CICLO II - 1º ANO
LISTA DE MATERIAL - 2021

ATENÇÃO: (1) Esta lista informa os materiais necessários para o trabalho das crianças que frequentarão a escola presencialmente e
também daquelas que se manterão de forma remota. (2) Os materiais de uso individual adquiridos em 2020 poderão ser reaproveitados
em 2021.

PARA FICAR NA MOCHILA
⮚
Material individual: trazer na mochila desde o 1º dia de aula
▪
1 muda de roupa
▪
4 máscaras para troca
▪
1 saquinho para guardar as máscaras usadas
▪
1 garrafinha para água
▪
1 lancheira com jogo americano de tecido
▪
1 pasta com elástico, de espessura fina, tamanho A4, identificada com o nome da criança
▪
1 estojo para o dia a dia com:
→
3 lápis grafite
→
1 borracha
→
1 apontador
→
1 tesoura sem ponta
→
1 cola bastão pequena
→
1 caneta hidrocor preta 2.0
▪
1 caixa de lápis de cor (12 cores)
▪
1 caixa de lápis cera grosso (12 cores)
▪
1 conjunto de caneta hidrocor grossa (12 cores) equivalente ao Pilot Color 850 ou Compactor Color
▪
1 conjunto de caneta hidrocor fina (12 cores ) equivalente ao Neo Pen Compactor
▪
2 estojos com zíper, identificados com o nome da criança: 1 para guardar os lápis de cor e os lápis de cera e 1 para as canetas
hidrocor fina e grossa
ATENÇÃO: este material é para uso diário, deve ser constantemente verificado pelos responsáveis, reposto quando necessário,
permanecendo todos os dias na mochila da criança.

PARA FICAR NA ESCOLA / EM CASA
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL:
⮚
Trazer no 1º dia de aula
▪
1 caixa organizadora retangular, de plástico, com tampa, de aproximadamente 23cm x 14,5cm x 9cm (1,5L), para armazenar o
material didático individual
▪
1 caixa de alfabeto móvel
▪
1 saquinho com 20 materiais de contagem (tampinhas, palitos de picolé, etc.)
▪
1 caderno meia pauta, capa dura, com espiral (40 folhas), gramatura 150g/m2 frente e verso.
▪
1 caderno de desenho, capa dura, com espiral (80 folhas)
⮚
Trazer no 2º dia de aula
▪
1 caixa organizadora retangular, de plástico, com tampa, de aproximadamente 28cm x 17,5cm x 10cm (2,5L), para armazenar o
material de artes
▪
1 pote de massinha de modelar soft 500g
▪
1 aquarela com pincel
▪
1 pote de plástico (tipo de iogurte) para uso com a aquarela
▪
1 bloco de papel colorido A4
▪
1 cola branca pequena com tampa 40g

LIVROS
ATENÇÃO: (1) Em março será enviada uma circular com a indicação dos livros de literatura que deverão ser adquiridos pelas crianças
para o Projeto troca-troca de leituras do 1º trimestre. (2) No decorrer do ano poderão ser pedidos outros materiais (livros de literatura
e/ou paradidáticos) para o desenvolvimento de Projetos Didáticos nas diferentes áreas. (3) No caso de não se encontrarem disponíveis
nas livrarias, os livros indicados poderão ser adquiridos através de consulta aos sites das respectivas editoras.

