
 

 

LISTA DE MATERIAL 2020 - ENSINO FUNDAMENTAL  – 1º ANO 

 

 

Material Didático 
 Português: Projeto Ápis. Ed. Ática. Edição atualizada 
 Matemática: Projeto Ápis. Ed. Ática. Edição atualizada. 
 Inglês: Programa Bilíngue  
 Ensino Religioso: O Amor Que Move o Mundo 1º ano   
Aquisição do material didático: 

Livros didáticos:  disponível em http://www.livrofacil.net/ - selecione: Metodista 

Centenario - senha de acesso: cent@20 

Programa Bilíngue: International School (IS) - 

http://metodistacentenario.meufilhobilingue.com/customer/account/login 

MATERIAL DE USO EM SALA MATERIAL DE USO COLETIVO 

01 – Estojo com zíper contendo: 03 lápis de 
escrever, 02 borrachas brancas macias, 01 
apontador com aparador (que aponte lápis 
fino e grosso) e 01 tubo de cola bastão. 

100 unidades de folhas brancas papel sulfite 
 

01 – Necessaire com 01 escova de dente, 
01 fio dental, 01 creme dental e 01 toalhinha 
com o nome da criança que deve ser 
substituída diariamente (fica na mochila) 

100 unidades de folhas coloridas (1 pct sortido)  

01 – Caderno com espiral grande 96 folhas  01 – Pacote de papel criativo lumipaper 

01 – Caderno capa dura grande  48 folhas 03 – Envelopes brancos tamanho A4 

01 – Tesoura sem ponta 01 – Brinquedo Pedagógico (jogo da memória, dominó, 

letras...)para a faixa etária da criança 

01 – Caixa de lápis de cor grande/grosso 01 – Material Dourado (Madeira) 

01 – Caixa de gizão de cera 12 cores/grosso 2  - folhas de E.V.A (lisa, estampada ou felpuda) 

01 – Jogo de canetas hidrocor 12 
cores/grossa 

01 – Metro de TNT (amarelo, verde, vermelho, azul, 
branco e preto) 

04 – Caixas de massinha de modelar 
(grande e macia) 

01 – Rolo de papel crepon (cor forte) 

01 – Caixa de cola colorida 01 – Metro de Papel Contact transparente 

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

02 metros de papel pardo 

01 – tubo de cola glitter 01 – Rolo de fita Durex colorido (pequeno) 

02 – Tubos de cola branca  90 gr 01 – Cartolina branca 

01 – Pasta de plástico com elástico (fina) 01 – pct de palito de picolé colorido 

01 – Pasta catálogo (portfólio) 100 folhas 01 – Embalagem pequena de argila 

01 – Pincel nº 06 02 – Revistas em quadrinhos 

01 – Pincel nº 14 02 - Revistas para recorte (conteúdo adequado) 

01 – Tela de pintura 40 x 50 01 – Livro de História Infantil 

02 – Foto da criança (atual) – 3X4 – para 
confecção da carteira da biblioteca (entregar 
para a professora) 

 
 

http://www.livrofacil.net/
http://metodistacentenario.meufilhobilingue.com/customer/account/login


 

 

Ensino Religioso: http://www.educashop.com.br/.  

Agenda escolar: Neste ano, toda a comunicação do Colégio Metodista Centenário 

com os familiares passará a ser realizada pelo aplicativo de Agenda Virtual – IsCool 

App. Link para aquisição: www.metodistaapp.schoolpicture.com.br/iscoolapp 

 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO: 17/02/2020 (segunda-feira) 

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

O material de uso coletivo deverá ser entregue à professora, nos dias 13 e 14/02 em 
caixa fechada e devidamente identificados com nome e turma do aluno. 
 
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) estudante.  
 
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  

PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS: 
Dia: 17/02/2020 (segunda-feira)  
Horário: 18 horas    
Local: Auditório 
 

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

 
Atualizada em: 23/01/2020 

http://www.educashop.com.br/
http://www.metodistaapp.schoolpicture.com.br/iscoolapp

