LISTA DE MATERIAIS – 1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I – 2019
Materiais para ser entregue para a professora na primeira semana de aula (por favor colocar nome
do aluno(a) nos materiais e nas sacolas de entrega).
07 cadernos grande de capa dura lisa – 50 folhas

(evitar caderno de 96 folhas);

 01 caderno grande de capa dura meia pauta - 50

folhas;

 01 caderno grande de desenho – 50 folhas;

 01 estojo contendo: 03 lápis pretos, 01 cx de lápis

de cor, borracha macia simples, 01 apontador, 01

tesoura sem ponta com nome;
 02 caixas de lápis de cor;

 01 cx de giz de cera (12 cores);

 01 cx de massa de modelar (12 cores);
 01 cx de massa de modelar (12 cores) – bilíngue;

 08 tubos de cola 90 grama;

 08 tubos de cola bastão;
 02 cartolinas branca (para o bilíngue);

 08 revistas velhas (para recortes);

 02 folhas E.V.A. atoalhado (cores variadas);

 01 folha de E.V.A. fantasia (qualquer cor);
 01 folha de E.V.A. simples (qualquer cor);
Livro Didático: (deverá ser adquirido em papelarias ou editora)


01 m de bordado inglês;
01 m de sianinha;
01 m de fita de cetim (estreita);
01 m de rendinha;
01 resma de papel ofício;
02 blocos de papel color plus;
01 bloco de papel colorido (canson – colorido
criativo 8 cores);
04 envelopes brancos 26X36 (tamanho oficio);
02 potes (250ml) de tinta PVA para artesanato
(cores variadas);
01 pincel nº 12;
01 m de chita (preferida);
02 folhas de E.V.A. com brilho;
01 m de algodão cru;
02 papel crepom (cor variada);

Matemática – “Mundo melhor” 1 – Marinez Meneghello – Angela Passos – Editora: Quinteto editorial –
FTD.
Obs: Os livros citados abaixo serão vendidos nas primeiras semanas (nas dependências da escola). O aluno levará
um bilhete informando a data e o valor.




Português – “Conhecendo a Fauna do Pantanal de A a Z” – autoras: Iraci C. Romagnolli Dias e Teresinha
H. Ferreira. 3.ed. Cuiabá: MT: Tanta Tinta Editora, 2012.



Bichonário do Pantanal – Autoras: Iraci C. Romagnoli Dias e Teresinha H. da Silva. 2.ed. Cuiabá, MT. Ed:
Tanta Tinta; Just Editora, 2012.

Livros Paradidáticos: (adquiridos em livrarias ou editora)



“ O pato poliglota” – Ronaldo Simões Coelho – Editora FTD.
“A chuvarada” – Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança - Editora FTD.

Importante: Todos os materiais, exceto papel, deverão ser etiquetados com o nome do (a) aluno (a). Cadernos e
livros deverão estar encapados e identificados com o nome do aluno (a). Cada aluno (a) deverá ter todos os dias em
seu estojo os itens solicitados.
Os materiais de artes serão solicitados de acordo com as atividades a serem desenvolvidas ao longo do ano
letivo (oficinas do projeto). À medida que os cadernos de sala acabarem serão solicitados novamente.





O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula.
Favor colocar o nome no verso do uniforme.
Início das aulas: 28/01/2019.
Favor trazer os cadernos e livros acima devidamente etiquetados contendo o nome do (a) aluno (a) e das
disciplinas citadas.
 Os demais materiais de artes serão solicitados de acordo com as atividades a serem desenvolvidas no
decorrer do ano letivo.

