LISTA DE MATERIAIS – 1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I – 2020
Materiais para ser entregue para a professora na primeira semana de aula
 07 cadernos grandes de capa dura lisa - 50 folhas (evitar caderno de 96 folhas);
 01caderno grande de desenho capa dura - 50 folhas;
 01 estojo contendo: 07 lápis pretos, 01 caixa de lápis de cor, 04 borrachas macia simples, 03 apontadores, 01
tesoura sem ponta, 01 régua 30 cm (todos os materiais com nome);
 01 caixa de caneta hidrocor (12 cores);
 02 caixas de lápis de cor;
 01 caixa de giz de cera (12 cores);
 01 caixa de massa de modelar (12 cores);
 01 caixa de massa de modelar (12 cores) - bilíngue;
 1 tubo de cola CASCOREZ (500 g);
 10 tubos de cola bastão;
 02 cartolinas brancas (bilíngue);
 08 revistas velhas (para recortes);
 03 gibis da turma da Mônica (novos ou usados);
 02 folhas de E.V.A. atoalhado (cores variadas);
 02 folhas de E.V.A. fantasia (qualquer cor);
 02 folhas de E.V.A. com brilho (qualquer cor);
 02 folhas de E.V.A. simples (qualquer cor);
 01 metro de bordado inglês;
 01 metro de sianinha;
 01 metro de fita de cetim (estreita);
 01 metro de rendinha;
 01 resma de papel ofício;
 04 envelopes brancos 26X36 (tamanho ofício);
 02 potes (250 ml) de tinta PVA para artesanato (cores variadas);
 01 pincel nº 12;
 01 metro de chita (preferida);
 01 metro de juta;
 01 caixa de tinta guache (bilíngue).
Obs: O livro citado abaixo será vendido nas primeiras semanas de aula (nas dependências da escola). O aluno levará
um bilhete informando a data e o valor.
Livro Didático: Projeto Pantanal
Português - "Conhecendo a fauna do Pantanal de A a Z"- Iraci C. Romagnoli Dias e Teresinha H. da Silva - Editora
Tanta Tinta.
Livros Paradidáticos: (deverá ser adquirido na editora ou livraria)
A laranja colorida - Ronaldo Simões Coelho – Editora FTD;
O jogo do pega-pega - Flávia Muniz – Editora FTD.
Representante FTD: Rua Pedro Celestino, 225 – Centro. Telefone: (65) 3624.2464 / 9 9201.8015.
 ATENÇÃO: para evitar transtornos com a falta dos livros de literatura os mesmos deverão
ser entregues (devidamente nomeados) na primeira semana de aula para professora.
IMPORTANTE:
 O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula;
 Favor colocar o nome da criança no verso do uniforme e nos materiais;
 Início das aulas: 27/01/2020.

