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COLÉGIO DE APLICAÇÃO JOÃO XXIII
Portaria de Regularidade de Estudos n.º 080 – 25/09/81 – MEC

LISTA DE MATERIAL – 1° ano – C. A. JOÃO XXIII - 2019

Material a ser entregue no 1° dia
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Caderno grande sem pauta (Brochurão – 96 Fls) – Para Tarefas
Caderno grande sem pauta (Brochurão – 48 Fls) – Para Linguagem
Caderno grande sem pauta (Brochurão – 48 Fls) – Para Matemática
Caderno pequeno pautado (Capa Dura)- Para Recados
Folhas de papel ofício – Mult Uso A4, branca
Folhas de papel pardo (2 para Educação Física e 3 para Linguagem)
Folha de celofane colorido
Folha de papel cetim
Kit papel Color Set A4
Metro de contact transparente
Marcador para quadro branco (Pilot WBM-7)
Potes de Super Massa OU Massa de modelagem (pequeno) – conferir a data de validade
Lixa de parede 120
Rolo de durex grosso grande (se for menino)
Rolo de durex fino ( se for menino)
Caixa de clips - 3/0 ou 6/0 (se for menina)
Rolo de fita crepe
Aquarela com 12 pastilhas – Será reaproveitada no 2° ano
Vidros de cola branca (90 g) (Verificar a qualidade da cola)
Rolo de durex colorido (se for menina)
Crachá, tamanho 7cm x 10 cm, com prendedor e cordão
Tesoura sem ponta. Se a criança for canhota, recomendamos comprar tesoura para canhoto.
Estojo com 12 lápis de cor (colocar nome do aluno em cada lápis)
Estojo com 6 lápis pretos n° 2, 3 apontadores com caixinha e 3 borracha3 (para uso em sala de aula (colocar nome do
aluno em cada lápis, borracha e apontador)
Estojo ou pote para colocar giz de cera
Caixa de gizão de cera – 12 cores
Conjunto de canetinhas hidrográficas - (colocar nome do aluno em cada canetinha)
Pasta polionda grossa com alça e elástico (para uso diário)
NÃO É PERMITIDO USO DE MOCHILA.
Pastas com trilho (papelão verde) – (colocar nome em todas as pastas, do lado de dentro)
Plásticos para uma das pastas com trilho – (colocar os 4 plásticos nos trilhos de uma das pastas)
Brinquedo
Pasta de aba de elástico de plástico para guardar o livro da Biblioteca (tamanho ofício)

Material de uso individual (não é necessário trazer no dia de entrega de material)
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Merendeira
Garrafinha para água (com nome da criança)
Toalha de mão marcada com o nome da criança
Guardanapo de pano ou toalhinha (para forrar a mesinha)
Jaleco de tecido ou camisa de malha branca (maior do que o tamanho que a criança) para a aula de Artes. Podem ser
reaproveitados. O objetivo é que proteja o uniforme escolar.

Observações:
 Todos os objetos pessoais e uniformes deverão ser marcados com o nome completo da criança.
 Materiais reaproveitáveis ou recicláveis serão pedidos ao longo do ano.
 Os cadernos e livros deverão ser encapados com plástico transparente à escolha, após terem sido
etiquetados.
 Livros de Literatura Infantil serão pedidos oportunamente.
 NÃO É PERMITIDO O USO DE MOCHILA NO 1º ANO.
Material a ser entregue no 1° dia letivo (05/02/2019), de 8h às 10h, nas salas de aula do 1º ano.
O aluno não deverá comparecer nesse 1° dia.
Horário das aulas: 13h às 17h 30min. Início

das aulas no dia 06/02/2019

