LISTA DE MATERIAIS 2018,
ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ANO
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
(O material deverá ser identificado com o nome do aluno)
Livro Integrado do Sistema Positivo de Ensino, volume I,
II, III (deverá ser adquirido junto à Secretaria do Colégio).
01 Caderno grande espiral de 98 folhas, capa dura.
01 Caderno pequeno de 50 folhas com nome.
01 Caderno de desenho ( 48fls) para inglês
01 Caderno de desenho ( 48fls) para ensino religioso.
01 Caderno de desenho ( 48fls) para atividades em aula
02 Lápis de escrever com nome.

01 Caixa de lápis de cor (identificar um a um).
01 Estojo de canetas hidrocor (identificar uma a uma).
01 Estojo para lápis com nome.
01 Tesoura com nome.
01 Tubo grande de cola em bastão com nome.
01 Tubo de 100 ml de cola líquida com nome.
01 Caixa de giz de cera com nome.
01 Pasta com elástico.

02 Borrachas com nome.
01 Apontador com nome.

Material de uso diário/ individual deverá ser reposto sempre que necessário!
MATERIAL DE USO COLETIVO (deverá ser entregue até sexta-feira, dia 23/02/18)

100 Folhas de papel A4 brancas.
100 Folhas de papel A4 coloridas.
100 Folhas de papel para desenho.
100 Folhas Collor Set ( tamanho A4)

02 Revistas de passatempo infantil (Recreio, Picolé,
Cruzadinhas, complete com palavras, sete erros...).
01 Gibis
02 Caixas de lenços de papel

02 colas brilho.
02 Tubos de tinta acrílica.
01 Pincel

Obs: Durante o ano letivo será solicitada a compra de
livros literários.

01 caixa de massa de modelar
02 Folhas de E.V.A.(tamanho cartolina uma lisa e uma
estampada).
01 Folha de papel de presente
01 Revista para recorte (conteúdo adequado para a
idade).
02 paninhos de limpeza para atividades com tinta
(sugestão: Perfex).

Dia 19/02/18, haverá Reunião para os Pais dos alunos
do 1º Ano (Manhã: 8hs – Tarde: 13:30hs).
As aulas para os alunos do 1º Ano iniciarão no dia
20/02/18

Manhã: 7h40min às 11h45min
Tarde: 13h15min às 17h20min

