LISTA DE MATERIAIS – ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ANO – 2021
(06 anos completos até 31 de março de 2021)
MATERIAL DO SISTEMA POSITIVO
Material dentro da mochila
(Identificados com o nome do aluno)
1 caderno pequeno para inglês;
1 jogo pedagógico em inglês;
1 caderno grande (45 folhas – brochura com
margem);
1 pasta plástica simples transparente, com
elástico;
1 cola bastão
1 jogo de canetinhas;
1 estojo simples contendo (4 lápis de escrever de
madeira apontados e 1 borracha e 1 apontador);
1 caixa de lápis de cor (12 cores);
1 caixa de giz de cera;
1 tesoura sem ponta;
1 cola líquida branca.
Uma toalha pequena para utilizar no momento do
lanche;
Uma garrafa d´´agua que não deverá ser
partilhada;
Material COM identificação para ficar na Escola:
1 cola dimensional;
1 caneta de retroprojetor;
2 caixas de massinha de modelar soft (comum
com 2 potes de 150 gr);
1 fita crepe parda;
100 folhas ofício brancas;
1 pacote de papel – Lumipaper;
10 sacos plásticos escolar sem furo;
2 folhas de EVA com glitter;
2 folhas de EVA comum (cores primárias);
100 folhas de sulfite 60, branca;
2 m de TNT colorido;
1 pote de tinta guache de 250 ml (cores
primárias);
1 pincel nº 14;
1 pacote A3 color set;
1 foto com o pai (10x15);
1 foto com a mãe (10x15);

1 jogo pedagógico (preferencialmente: alfabeto
de madeira, quebra-cabeça progressivo ou jogo
de memória);
1 livro de literatura adequado para a idade;
1 revista de atividades passatempo-infantil
(identificada com o nome do aluno);
Alfabeto móvel em madeira;
Material dourado.

Materiais de Consumo
1 pacote (meia dúzia) de prendedores de
madeira;
1 pacote de lencinhos umedecidos (para bebê);
1 gibi;
1 repelente para insetos
1 bola plástica (para meninos);
1 corda (para meninas)
Projeto Autor Presente 2021:
Após o início do ano letivo 2021 serão solicitadas
duas obras literárias uma do Projeto de Literatura
e outra do Projeto Autor Presente.
Importante:
Todo o material individual deverá vir com o nome do
aluno. Trazer todo o material no 1º dia de aula.
Solicitamos no uniforme e potes de lanche a
identificação com o nome e a série do estudante.
Atenção:
No dia 17/02/2021 é nosso retorno e neste dia
haverá aula normal para os estudantes, com entrega
de materiais a partir das 13h 30min. No mesmo dia
17 de fevereiro, teremos reunião pedagógica com os
pais das 17h às 18 h. Durante a reunião, os alunos
serão atendidos na escola por outros professores.
Dia 18/02/2021 aula normal para os alunos até às
18h.
É OBRIGATÓRIO O USO DO UNIFORME ESCOLAR
COMPLETO, DIARIAMENTE, INCLUSIVE O
MOLETOM COM EMBLEMA DA ESCOLA.

