LISTA DE MATERIAIS 2022| 1º ANOS
Materiais de uso individual (mochila)
Esse material é de uso individual e deverá vir identificado com o nome completo do estudante, devendo estar
no interior da MOCHILA.
Quantidade
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Descrição
Agenda (fornecida pela escola).
Garrafinha para água.
Estojo.
Borracha.
Lápis preto.
Apontador com aparador.
Tesoura com ponta arredondada.
Cola bastão.
Caixa de lápis de cor (dentro do estojo).
Conjunto de caneta hidrocor (fina/dentro do estojo).
Caderno de inglês (pequeno).
Caderno de tarefa para casa (grande /96 folhas).
Caderno de aula (espiral/grande /96 folhas/não serrilhado).
Lancheira.
Pasta plástica com aba elástica (espessura fina) para atividades de casa.

Materiais para ficar na sala de aula
O material deverá vir identificado com o nome completo do estudante.
Quantidade
Descrição
01
Caderno de caligrafia (conjunto de 12 pautas/tamanho 1,87cm x 24,5cm).
01
Pacote de folha colorida.
02
Jornais e revistas para recortes e colagens.
01
Pacote de folha A3 para desenho
01
Pacote de 50 folhas brancas A4 para desenho (gramatura 180).
50
Folhas A4 (branca).
01
Rolo de fita crepe.
01
Caixas com 6 potes pequenos de tinta guache.
02
Caixa de massa de modelar.
01
Pacote pequeno de lantejoulas.
03
Folhas de E.V.A liso (1 liso, 1 glitter e 1 estampada ou texturizada.)
01
Caneta permanente 2 pontas (preta)
01
Pincel Nº 20.
01
Tubo de cola líquida branca grande.
02
Tubos de cola colorida (1 com glitter).
01
Folha de papel crepom colorido.
01
Pacote de palito de picolé.
01
Jogo pedagógico (matemática: meninos e português: meninas)
01
Kit de material dourado.
01
Rolo de papel toalha.
05
Sacos plásticos A4
01
Gibi (para leitura em sala de aula)
01
Pacote de folhas creative paper

01

Fita larga transparente.

Materiais para o componente curricular de Artes
O material deverá vir identificado com o nome completo do estudante.
Quantidade
01
01
01
03
01
01
01
01
01

Descrição
Pacote de folha A3 para desenho (gramatura 180), com 20 folhas.
Plástico de mesa transparente (1 metro).
Caixa de massa de modelar.
Rolinhos de fitas adesivas coloridas.
Pacote de papel toalha.
Caderno de desenho grande.
Caneta pemanente (preta).
Fita larga transparente.
Fita dupla face.

Livros Paradidáticos
Os livros paradidáticos serão destinados às leituras obrigatórias durante o ano letivo. Os mesmos
serão utilizados em sala de aula no decorrer do ano.
Título: O Aniversário do
seu Alfabeto.
Autor: Amir Piedade.
Editora: Cortez

Título: O Pequeno
Príncipe (Cartonado).
Autor: Todo Livro LTDA.
Editora: Brasileitura.

Título: O Cabelo de
Lelê. Autora: Valeria
Belém. Editora: IBEP

O material didático (Sistema de Ensino Anglo) será fornecido pelo colégio, no primeiro dia de aula.

Datas importantes
● Início do ano letivo: 14/02/2022.
● Horário das aulas: Das 13h25min às 17h50min.
● Entrevista individual com as famílias: Dias 10 e 11 de fevereiro de 2022. As famílias serão
comunicadas via e-mail a data e horário da entrevista com a professora.
● Entrega dos Materiais: No dia da entrevista individual com a professora.

Uniforme Escolar
O uniforme é completo e de uso obrigatório em todo o período escolar, podendo ser adquirido nas lojas de
uniformes. Todo uniforme deverá estar identificado com o nome completo do estudante. Nas aulas de Educação
Física, o uso do tênis adequado é obrigatório.
LOJA: Iriart Uniformes.

TELEFONE: (55) 3223-5940.

LOJA VIRTUAL: https://iriartuniformes.com/

ENDEREÇO: R. Duque de Caxias, 3292 - Nossa Sra. de Lourdes.

