
 

Lista de material 2019   –    1º Ano    –   Ensino Fundamental l 

 
 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

QTD TODO MATERIAL DEVE ESTAR IDENTIFICADO COM O NOME DO (A) ALUNO (A) 
1 Caderno universitário brochura capa dura VERMELHO50 fls COM MARGEM 

1 Caderno universitário brochura capa dura AZUL 50 fls COM MARGEM 

1 Caderno universitário brochura capa dura PRETO 50 fls COM MARGEM 

3 Borracha sem perfume e sem desenho 

2 Apontador de lápis com depósito 

1 Caneta permanente de pontas duplas 

6 Lápis preto nº 2 

1 Tesoura sem ponta 

1  Jogo de canetas hidrográficas 12 cores 

1 Caixa de lápis de cor 24 cores 

1 Caixa de giz de cera curto 12 cores 

1 Cola branca bastão 34g 

1 Cola colorida relevo com glitter 

1 Régua 30 cm 

1 Cola líquida branca 

1 Fita dupla face 

1 Pote pequeno de lantejoula 

1 Pote pequeno de glitter 

1 Pacote de olhos móveis 

1 Rolo pequeno de barbante 

1 Pacote de fita cetim face simples (7mm ou 10mm) 

1 Pacote de palito de sorvete 

1 Creative Lumipaper 90gr A4  

1 Bloco de papel Canson A4  

1 Bloco de desenho folhas brancas A4 

1 Material dourado em madeira 

1 Pasta plástica A4 AZUL (com presilha romeu/julieta) com 30 sacos plásticos GROSSOS 
COLOCADOS NA PASTA 

1  Pasta plástica AZUL A4 fina e com elásticos (lição de casa) 
1  Jogo pedagógico (adequado à faixa etária) 

2 Livro de literatura infantil (adequado à faixa etária) 

3 Revistas Picolé 

1 Gibi 

4 Caixa de Massinha com 12 cores 

1 Fantasia e acessórios (Podem ser usados) 

1  Pote plástico de sorvete (2l / vazio) 

QTD Artes 

1 Caderno de desenho A4 espiral com 96 folhas 

2 Lápis grafite 2B e 6B 

1 Cola líquida branca 

1 Régua de 30cm 

1 Bloco Canson A3 

1 Conjunto de tinta guache 

1 Pincel chato 16, 14, 12 

1 Camiseta adulto (usada) para pintura 

1 Tela para pintura 30x30 

1 Envelope A3  

Várias Revistas usadas (com temas pertinentes) 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:   Reunião de pais: 24/01/2019 – às 14h30     –       Início das aulas: 28/01/2019 
A entrega dos materiais deverá ocorrer durante a primeira semana de aula, armazenados em sacolas/pacotes. Os pacotes deverão estar 

identificados com o nome e a sala do aluno de maneira clara e visível para que facilite a conferência e a organização. 
 Os livros poderão ser adquiridos pelo site da Livro Fácil. Acesse o site diretamente pelo link no site do colégio 

(http://colegiometodista.g12.br/bertioga)  ou pelo endereço (www.livrofacil.com) e digite a senha de acesso bertiogalf para receber os 

descontos exclusivos para alunos do Colégio.  

 A família que comprar, no 1º e/ou no 2º lote conforme abaixo, receberá o pedido na escola separado por aluno, sem custo de frete 

Lote Último dia para comprar Data prevista de entrega no colégio 

1º lote 16/Jan/2019 24/Jan/2019 

2º lote 25/Jan/2019 01/Fev/2019 

Obs.: Pedidos realizados após este período estarão sujeitos à encomenda na Editora, e serão entregues na residência no prazo estipulado no site, 
mediante pagamento de frete. 

  

LIVROS: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

MATEMÁTICA 

CIÊNCIAS 

INGLÊS 

ENSINO RELIGIOSO  

PARADIDÁTICOS 

 
VERIFICAR OS TÍTULOS NO SITE DO COLÉGIO: 

 

http://colegiometodista.g12.br/bertioga 
 

OU NO LINK DO LIVRO FÁCIL: 
 

www.livrofacil.com 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

Na lancheira 
1 guardanapo de pano  
1 squeeze com água 

Inglês 

1 Caderno universitário brochura capa dura 
AMARELO 50 fls COM MARGEM 
 
1 bloco de Creative Lumipaper 90gr A4 

 
 
 Ensino Religioso 
1 Caderno universitário brochura capa dura VERDE 
50 fls COM MARGEM 

Na mochila 
Agenda escolar 
1 estojo com duas ou mais repartições      (1 
borracha, 1 apontador, 2 lápis preto, tesoura, 
canetas hidrográficas, lápis de cor, cola branca 
bastão) 
1 necessaire contendo: 1 escova, pasta de 
dentes e 1 copo plástico 
1 toalha de mão  
1 troca de roupa  
1 repelente  
A pasta azul (de lição de casa) com a régua 

Projeto 
MindZup – Projeto MenteInovadora 

https://meukit.mindlab.com.br/comprar/ 

O código para compra será enviado via 
e-mail 
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