
 

 

LISTA DE MATERIAL – 2020 

1º ano do Ensino Fundamental I  

Prezados pais,  

 

 Segue abaixo a lista de material ESCOLAR, que será utilizado no ano de 2020. 

1- TODO material ESCOLAR deverá ser encapado (plástico transparente) e 

etiquetado, preenchido com o nome do (a) aluno (a), ano e período; 

2- O UNIFORME do (a) aluno (a) deverá ser identificado com nome: Tênis, calça ou 

bermuda jeans, nas cores azul ou preta e a camiseta da escola à venda na 

cantina do Colégio. Não serão permitidas bermudas estampadas, rasgadas 

(moda) e saias. 

3- Lancheira Térmica para o lanche. 

Atenciosamente, 

Coordenação do Ensino Fundamental I 

LISTA DE MATERIAL A SER ENTREGUE NO COLÉGIO 

 

Dia 17/01/2020 (sexta-feira) das 07h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00.  

Deverão estar etiquetados e guardados na pasta ou caixa organizadora. 

OBS.: PARA A ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL, SOLICITAMOS QUE ESSA ORDEM FOSSE SEGUIDA 

RIGOROSAMENTE. POR FAVOR, NÃO ENVIE ESTE MATERIAL NO 1º DIA DE AULA. 

 

MATERIAL DE ESCRITA, DESENHO E PINTURA  

01 Livro do Ensino Religioso – comprar na secretaria do Colégio Metodista  

01 livro paradidático 



 

 

01 brinquedo de montar 

01 brinquedo faz de conta (carrinho, boneca, bichinho de pelúcia)  

01 pasta plástica com trilho Dello (com 24 plásticos grossos montada)  

01 pasta polionda 55 cm. Azul (Sala de Aula) Com nome da criança 

01 pasta polionda 20 mm Azul Com nome da criança 

02 cadernos brochurão capa dura 96 fls.  

02 potes de massa de modelar  a base de amido (500 mg) 

10 plásticos grossos transparentes (para guardar provas e trabalhos) 

01 Fita larga ( transparente) e 1 rolo de fita Crepe 

04 Envelopes Kraft ( 41x31) marrom 

01 Caderno pequeno de Listra verde  

04 revistas para recortes 

02 pacotes de folha sulfite ( 100 folhas cada) 

01 caixa de pintura a Dedo – com  o nome da criança 

01 kit de forminha de massinha  

01 bloco de papel criativo de 8 cores ( 325mm X 235mm) 

02 cartelas auto adesivas de bichinhos 

 

MATERIAL PARA A SALA DE ARTE 

 

01 pote de Tinta Guache cor branca 

02 blocos de desenho de papel canson 200mg 



 

 

01 pincel nº 10 – Chato 

01 estojo de aquarela  

01 folha de papel cartonado 

 

MATERIAL QUE DEVERÁ FICAR NA MOCHILA (uso pessoal) 

 

01 caneca plástica azul com nome gravado 

01 creme dental e 01 escova de dente com nome gravado e capa p/guardar (alunos QUE 

FREQUENTAM O INTEGRAL ) 

01 estojo contendo: 03 lápis grafite n° 2, 02 borrachas, 02 apontadores, 01 cola bastão grande, 

01 cola líquida grande,  01 caixa de lápis de cor, 01 tesoura escolar com nome gravado, 01 

régua de 15 cm, 1 jogo de canetinhas de ponta fina. 

 

 

 

INÍCIO DAS AULAS 27/01/2020 

 

O HORÁRIO DAS AULAS SERÁ APRESENTADO NO INÍCIO DO ANO LETIVO.  

 

O USO DO UNIFORME e TÊNIS É OBRIGATÓRIO. 

 

 


