
 

 

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

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

(todos marcados com o nome e sobrenome do/a aluno/a) 

Quantidade Descrição do Material 

01 unidade Caderno grande com espiral (96 folhas) sem pontilhado na margem para destaque 

01 unidade Caderno pequeno para música  

01 unidade Estojo com zíper contendo: 03 lápis de escrever, 02 borrachas, 01 apontador com aparador e 01 cola 
bastão grande 

01 caixa Caixa de lápis de cor grande/grosso 

01 caixa Caixa de lápis/giz de cera grande/grosso 

01 estojo Jogo de canetinhas hidrocor fina 

01 unidade Tesoura sem ponta 

01 unidade Necessaire com 01 escova de dente, 01 fio dental, 01 creme dental e 01 toalhinha que deve ser 
substituída diariamente (fica na mochila) 

01 unidade Tela 40x50 para pintura 

01 unidade Caderno de desenho com 48 folhas em espiral para  Inglês 

01 unidade Material dourado 111 peças, em madeira, embalado num saquinho de EVA 

50 unidades Folhas brancas papel sulfite 

50 unidades Folhas coloridas 

20 unidades Folhas de desenho A3 

01 pacote Pacote de lumipaper 

02 unidades Cola branca líquida 90g 

04 caixas Caixas de massa de modelar 

01 unidade Folha de EVA. (lisa, estampada ou felpuda) 

01 unidade Rolo de papel crepom (cor viva) 

01 unidade Tubo de cola colorida 

01 unidade Caixa de tinta guache ( uma camiseta grande para usar nas pinturas) 

01 unidade Pincel grosso 

01 unidade Pincel fino 

01 unidade Tubo de cola glitter 

01 pacote Pacote de lantejoula colorida 

01 unidade Livro Infantil  

03 unidades Rolos de fita larga parda (sugestão: ecopack10) 

01 unidade Jogo educativo 

02 metros Papel pardo 

01 unidade Cartolina 

01 unidade Embalagem de Argila pequena 

01 unidade Cola de EVA 

02 unidades Envelopes pardos A3  

01 unidade Caixa de giz para quadro negro (branco ou colorido) 

OBS: Material de sucata variados, tampinhas, botões, rolhas, lã, contas ou miçangas, lacres, rolos, caixas, 
latas, garrafas, copinhos iogurte, requeijão... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material didático: 
 

Português: Projeto Ápis.  Ed. Ática. Edição atualizada. 
Matemática: Projeto Ápis. Ed. Ática. Edição atualizada. 
Inglês: Hello Kids 1. Ed. Ática. Edição atualizada. 
Ensino Religioso: O Amor Que Move o Mundo...! Ed. UMESP. Vendido exclusivamente pelo site Livro Fácil. 

 OBS: Ao longo do ano letivo, possivelmente, sejam solicitados 

outros tipos de materiais, conforme o desenvolvimento dos 
projetos no ano. As atividades referentes aos passeios também 
serão solicitadas de acordo com a necessidade. 

 



 

 

 

Querida família, seja bem- vinda ao Colégio Centenário! É uma alegria recebê-los! 

 

ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO: 18/02/2019 (segunda-feira) 

HORÁRIO DE AULA:  Ensino Fundamental I (1ºano – 5ºano EF): 13h25min às 17h50min 

 

O período de entrega dos materiais de uso coletivo deverá ser entregue à professora, entre os dias 13, 

14 e 15 de fevereiro em caixa fechada e devidamente identificado para ser aberta posteriormente.  

MATERIAL DIDÁTICO  

Os livros didáticos nesse ano serão vendidos diretamente pelo site do Educa. Se atentem ao prazo de 

compra para que o material seja entregue em tempo hábil. 

Segue o link do site para compra.   http://www.livrofacil.net/ 

Senha de acesso: centenariolf 

 

UNIFORME: 

O uso do uniforme completo da escola é obrigatório para o ensino Fundamental. Todo o uniforme 

deverá ser identificado com o nome e turma do(a) aluno(a).  

 

ONDE COMPRAR O UNIFORME: 

A&A Confecções – localizada na Rua Floriano Peixoto, nº 1839 (entre Av. Pres. Vargas e Av. 

Medianeira) – Telefone: (55) 3029-0189  

 

Sophia e Vitória – localizada na Rua Vidal de Negreiros, nº 175, bairro Itararé (próximo ao posto de 

saúde) – Telefone: (55) 3226-2278 

 

PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS: 

Dia: 26/02/2019 (terça-feira) 

Horário: 18h 

Local: Auditório 

Pauta: Apresentação da equipe, e na sequencia reunião com as professoras por turma. 

 

Acompanhe nossas atividades pelo site e pelo Facebook do Colégio Metodista Centenário! 

 

Santa Maria, 2019. 

http://www.livrofacil.net/

