“Educação: Transporte para o Futuro”

Lista de Material 1º ano Ensino Fundamental - 2021
“O material escolar associado a uma proposta de trabalho, centrada no aluno, transforma-se
transforma
numa fonte de possibilidades para o desenvolvimento da capacidade criativa e intelectual de
nossas crianças e adolescentes”.
Orientações gerais:
A partir de 11/01 entrega de materiais devidamente identificados
25 /01 Encontro de Pais 14h
26/01 Início da aulas

Material de Papelaria, Arte e Sentidos-(ficará
Sentido
na Escola e será enviado para casa
sempre que necessário)
01 Pasta com elástico, tamanho oficio, espessura fina
01 Caderno de desenho 100 folhas – Para nosso Projeto PALAVRAS MUITAS PALAVRAS
01 Caixa de lápis de cor com 24 cores incluindo diferentes cores da pele – sugestão Caras e
Cores Faber Castel
01 Caixa com giz de cera - com 6 cores
01 Estojo
stojo de canetinhas hidrocolor com 12 cores
01 Estojo
stojo grande com 3 divisões
05 Lápis preto nº2 (triangulares
triangulares) - repor quando necessário
01 Apontador com depósito
02 Borrachas
01 Tesoura sem ponta
02 Colas bastão – repor quando necessário
02 Colas líquidas – repor quando necessário
01 Caixa de cola colorida - 6 cores
01 Caixa
aixa de tinta guache com 12 cores
01 Pincel chato Nº 10
01 Tela 20x20CM (modelo
modelo caixeta)
caixeta
01 Pacote de pano multiuso para uso na aula de arte
02 Caixa
aixa de massa de modelar – extra macia – com 12 cores
01 Material Dourado
01 Livro
ivro de histórias infantis para crianças de 6 anos (letra bastão) Vamos construir nossa
biblioteca exclusiva de sala e assim teremos
teremos vários títulos diferentes para treinar nossa leitura .
01 Lupa - Para observações específicas do meio ambiente como : bichinhos de jardim , detalhes
de uma planta , dos dentinhos que caem e também de objetos diversos.
01 Escova
scova de dente na embalagem - para o Projeto Janela Janelinha.
01 Jogo
ogo pedagógico para faixa etária de 6 anos
Revistas para recortar
01 – caixa de papelão branca para bolo – 35 x 18cm
Material de uso Educação Física
ísica

04
01
02
02
01

metros de elástico
cabo de vassoura
propriocepção
bolinhas pequenas de cravo crespas para propriocepção-5,0cm
bolinhas pequenas lisa para propriocepção-5,5cm
propriocepção
espaguete de espuma - fino

Material de uso Inglês Gincanas e Experimentos (Ficará na escola)
01 Borrifador de água
1 fantasia usada - em bom estado
1 pct de bexiga
01 par de luvas (látex ou descartável )
01 pote de sorvete com tampa (higienizado)
01 seringa (sem agulha de 20 ml)

Material de uso diário (dentro da Mochila)
aderno capa dura (grande) brochura com 96 folhas
01 Caderno
01 Agenda escolar – através dela a criança aprende a organizar sua rotina e compromissos
escolares.
Itens de Proteção e Segurança Individual – COVID-19
02 máscaras para uso individual (sendo 1 no rosto e 1 reserva embalada no zip-lock
zip
ou em pote
fechado)
01 Garrafinha identificada e higienizada - de uso pessoal em nossos bebedouros.
Observações:
● Todos os materiais devem ser identificados com nome e série do aluno (Marcar
nome da criança em cada unidade de lápis e canetas)
Evite o desperdício e o consumo desnecessário, reaproveite materiais de anos
anteriores que estejam em bom estado de conservação.

