
                            LISTA DE MATERIAL DO 1º ANO - 2021 
4 lápis preto nº 2     
1 cx. lápis de cor com 12 cores grande 
1 apontador     
1 mala ou mochila e lancheira. 
2 borrachas (branca macia grande)  
1 gibi  
1 jogo pedagógico de madeira  
1 papel crepom azul claro 
1 caderno brochura 50 folhas na cor amarela (grande)                                                                
1 caderno brochura 100 folhas na cor amarela (grande) 
1 caderno de desenho capa dura c/ margem (grande)                                      
4 pastas com elástico cor amarela(papel) 
1 pasta com elástico cor amarela(plástico) 
1 bloco de papel canson A4 
1 cola branca grande                                  
1 pct. Algodão colorido 
1 metro de TNT amarelo 
2 colas em bastão grande  
10 plásticos para pasta com 2 furos 
1 régua de 30 cm 
1 cx. giz de cera grande                                          
    
     

1 refil de cola quente (fino) 
1 pct de lantejoulas grande 
1 glitter 
1 lixa média 
1 estojo               
1 tinta de artesanato cor marrom                                        
3 E. V. A. (1 amarelo, 1 branco e 1 vermelho) 
2 E.V.A.- glitter 1 dourado e 1 prata 
1 pacote de papel color (Lumi)120mg                            
2 folhas de papel pardo   
1 cola Tek Bond nº 2 
1 avental  
1 pct de bexiga 
1 cx. caneta hidrográfica  
1 cx. de tinta guache – 12 cores 
1 pincel chato e grosso nº 10 
1 cartolina branca   
1 tesoura sem ponta 
1 caneta retroprojetor grossa                          
2 folhas de papel cartão vermelho  
*Taxa de sulfite R$ 25,00 que será incluída no 
BOLETO do mês de FEVEREIRO.

                                          

LIVROS 
 

Livro de Português – Alfabetização C/ caligrafia  PORTA DE PAPEL-CADERNO DE ATIVIDADES  
-PORTA DE PAPEL                                                                     Angiolina D. Bragança –Isabella Carpaneda 
Angiolina  D. Bragança – Isabella Carpaneda                               Regina Iára M. Nassur 
Regina  Iára M. Nassur                                                                  Editora: FTD – ISBN 9788532299666 
Editora: FTD  - ISBN 7898592131966 
                                                                                                       Livro de Matemática                  
 Livro de Inglês                                                                             -VAMOS TRABALHAR  
-Enjoy it! Book 1                                          Eliana Almeida- Aninha Abreu 
Roberta Ibañez – Sueli Valente – Lilian Siqueira                           Editora do Brasil – ISBN  978851006568-9 
Editora: FTD – ISBN 9788532294364                                                                         
                         

OBS.: A apostila de Ciências, História e Geografia (integrada) será providenciada no mês de março. Informaremos o 

valor posteriormente. 
LIVRO PARA LEITURA  

- Você pode escolher. 
Autora: Regina Rennó 
Editora do Brasil 
 

MATERIAL DE HIGIENE – PARA FICAR NA MOCHILA/LANCHEIRA 
- 01 tubo de creme dental 01 escova dental 01 muda de roupa- dentro de saco plástico 
- 01 caneca plástica  01 toalha p/ lanche 
 

MATERIAL DE HIGIENE – PARA FICAR NO COLÉGIO 
- 02 sabonetes 
 

OBSERVAÇÕES: 
Todos os materiais deverão estar etiquetados, inclusive todos os uniformes, capa de chuva, guarda-chuva, tocas, luvas, lápis etc.etc.etc. 
Os materiais de consumo (lápis, borracha, lápis de cor etc.), deverão ser repostos quando necessários. 
Alguns materiais poderão ser solicitados ao longo do ano. 
 O Colégio solicitará sabonete de acordo com a necessidade. 
Evitar o uso de pulseiras, brincos de argolas, correntes, boné, óculos de sol etc. – sob o risco de perder ou se machucar. 


