Lista de materiais individuais e livros para 2019
1º ano - Ensino Fundamental I
Materiais individuais:
- 1 estojo contendo:
- 3 lápis grafite 2B;
- 1 caixa de lápis de cor - 24 cores;
-1 caneta marca texto (amarela);
- 1 caneta hidrocor preta 2.0 mm;
- 1 tesoura sem ponta, com nome do aluno gravado;
- 1 cola bastão;
- 1 borracha branca macia;
- 1 apontador com depósito;
- 2 gibis infantis;
- 1 caderno de desenho (cartografia), tamanho A4, com 96 folhas, capa dura;
- 3 pastas tamanho A4, com com presilha plástica para folha com 2 furos (duas transparentes e
uma colorida)
- 1 pasta transparente com elástico, tamanho A4, fina;
- 1 agenda com pauta, capa dura, fechamento em espiral completo, com data (numeral) e dia da
semana. A medida deve ser entre 10 x 15 cm e 15 x 20 cm.

Orientações:
1. Pedimos que observem a qualidade desses materiais, pois interferem na elaboração e no
resultado das atividades.
2. Para efeito de organização, pedimos que todo o material seja trazido no primeiro dia de aula,
mesmo aqueles que serão usados posteriormente.
3. Todo o material precisa ser etiquetado com o nome completo do aluno e turma.
4. Os materiais deverão ser repostos conforme a necessidade.

5. Sugerimos estojos com zíper e alças de elástico individuais internas para os lápis, pois são
bastante organizadores para as crianças.
6. O aluno poderá usar uma mala ou mochila escolar, etiquetada com seu nome em lugar visível.
Ela deve ter altura suficiente para comportar uma pasta de elástico (A4).
7. Quando o lanche vier de casa, sugerimos que venha em lancheira ou na parte externa da mala
ou mochila escolar.
8. Para os momentos de lanche, é necessário trazer um jogo americano na mochila ou lancheira.
9. Ao longo do ano, de acordo com o trabalho desenvolvido em sala de aula, o Colégio poderá
solicitar outros livros paradidáticos.
10. O colégio fornecerá 1 caderno pautado produzido pela nossa editoração.

