
 
 
 

LISTA DE MATERIAIS 1º ANO- ENSINO FUNDAMENTAL I- 2019 
 

 
Materiais diversos: 
(Todo o material deverá ser identificado com o nome do aluno em etiqueta visível) 

 
01 cadernos grande - brochurão de linhas simples, com margem e sem desenhos nas folhas; 
03 cadernos pequenos - brochurão de linhas simples, 48 folhas, com margem sem desenhos nas 
folhas; 
01 caixas de lápis de cor - com 12 ou 24 cores; 
01 tesouras sem ponta; 
01 estojo de canetinhas coloridas;  
01 borracha; 
01 cola bastão; 
01 tubo de cola – 90 gr; 
01 caixa de giz de cera retrátil; 
01 apontador com depósito;  
02 lápis de escrever; 
01 pasta com elástico; 
01 estojo; 
1 caderno de desenho capa dura (grande). 
 
 
Material a ser entregue para a professora no dia 13/02/2019 

 
01 caixas de tinta guache pequena - 12 cores; 
02 potes de 150 gr. de massa de modelar; 
01 pincéis chato n.º 10; 
02 canetas de retroprojetor (uma preta e uma colorida); 
1 jogo pedagógico adequado a faixa etária. Sugestão: sílabas, desenho x escrita, memória, adição 
e subtração, dominó silábico ou numérico...; 
01 bloco de desenho Canson (tamanho A3); 
03 sacos plásticos transparentes (tamanho oficio);  
20 folhas sulfite 60 colorida; 
02 pacote de 50 folhas sulfite 60 branca; 
01 kit material dourado (pequeno) de madeira; 
02 pacote de pratos de papelão descartáveis;  
1 tudo de cola para EVA; 
01 revista para recorte; 
02 cartela de adesivos; 
01 gibi (Turma da Mônica);   
01 prancheta; 
01 pacote de color plus (color set); 
01 folha papel paraná;  
01 folha de sulfitão; 
01 pasta catálogo.  
 
 
 
 



 
 
 
Livros Didáticos:  

 
Filosofia 
Livro: O Meu Quintal -  
Editora: Ed. Sophos, 18ª Edição – 2019.   
 
Língua Inglês:  
Livro: Shine On – 1º ano 
Editora: Oxford, 1º Edição - 2016 
  
 
Projeto de Leitura/ 2019  

 
A indicação dos livros literários para o projeto de leitura será enviada no início do ano letivo de 2019.  
 
Biblioteca de sala de aula 

 
A indicação deste livro será enviada no início do ano letivo de 2019. 
 
 

 
 

Esta lista encontra-se disponível em todas as livrarias da cidade e no site: 
http://meninojesus.notredame.org.br/  

 
 
  

 
 

- Início do ano letivo: 13/02/2019 (quarta-feira), às 13h30min, reunião de pais e entrega dos materiais para 
a professora. Não haverá aula neste dia; 
- 14/02/2019 (quinta-feira) início das aulas para os estudantes do 1º ano;  
- Uso do UNIFORME é obrigatório para nos dias de aula e atividades extraclasse. O uniforme pode ser 
adquirido no Bazar (Endereço: Rua Morom, Nº 2255), informações referentes aos horários de atendimento de 
funcionamento pelo telefone: 54 2104 -2963.  

http://meninojesus.notredame.org.br/

