
 LISTA DE MATERIAL /2020 

1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I 
RELAÇÃO DE LIVROS 

 SISTEMA DE ENSINO – SOLUÇÕES EDUCACIONAIS ANGLO E ENGLISH STARS – www.livrofacil.com 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

 01 Agenda CER (na secretaria) – USO OBRIGATÓRIO 

 01 mochila, 01 lancheira e 01 copo plástico com nome do aluno. 

 01 peça de uniforme para o aluno trocar durante as atividades de Ed. Física, caso haja necessidade. 

 01 nécessaire contendo: escova e creme de dental. 

 01 caderno grande espiral de desenho – 48fls 

 01 caderno universitário brochura de capa dura AMARELO – 96 fls (Português e Redação – aula/ 

casa) 

 01 caderno universitário brochura de capa dura AMARELO – 96 fls (Matemática – aula/ casa) 

 01 caderno universitário brochura de capa dura AMARELO – 96 fls (História, Geografia e Ciências – 

aula/ casa) 

 01 estojo com: 06 lápis grafite, 01 borracha e 01 apontador com depósito. 

 02 tubos de cola branca 90g 

 01 caixa de caneta hidrocor ponta fina grande (12 cores) 

 01 caixa de lápis de cor grande (12 cores) 

 01 tesoura com ponta arredondada. 

 01 esteirinha. 

MATERIAL DE ARTE 

 02 pacotes de COLOR SET  

 01 pote de massa de modelar soft  500g  

 02 fls de cartolina (verde) 

 05 fls de papel 40kg (3 brancas e 3 pretas) 

 01 tela de pintura 20x30 

 02 tintas guache 250 ml (1 branca e 1 preta)  

 02 m de TNT (amarelo) 

 01 placa de EVA c/ glitter (dourada) 

 02 placas de EVA lisa (amarela) 

 500 fls de papel sulfite A4 (branca). 

PROJETO LITERÁRIO 

 01 pasta catálogo com 50 plásticos – COR AMARELA 

 01 pasta polionda com elástico 2 cm – COR AMARELA 

NATAÇÃO 

 01 touca personalizada  com o nome da escola 

 01 maiô ou sunga personalizado com o nome da escola 

 01 par de chinelos 

 01 toalha de banho 

 01 bolsa de escolha livre para o material de piscina. 

OBSERVAÇÃO 
 Todos os materiais deverão ser entregues entre os dias  3 ou 4 de fevereiro, no horário de 7h30 às 11h30 /13h às 17h. 

 Os cadernos e apostilas deverão ser etiquetados com nome e série do aluno. 

 Está sob responsabilidade dos responsáveis a reposição do material escolar que for usado pelo aluno. 

 A agenda do CER deverá estar diariamente na mochila (as páginas não podem ser arrancadas, nem a capa alterada e 

solicitamos preencher os dados pessoais). 

 A compra do uniforme deverá ser realizada no local indicado pela escola. 

 O uso do uniforme completo é obrigatório -  calçado: tênis preto ou branco e meias brancas. Colocar nome e turma em 

todas as peças com caneta própria - em lugar visível. 

 Serão solicitados ao longo do ano materiais para atividades pedagógicas e taxas para eventos culturais e atividades 

externas. 

 Os livros paradidáticos serão solicitados posteriormente. 

 

http://www.livrofacil.com/

