LISTA DE MATERIAL – 1° ano – C. A. JOÃO XXIII – 2020

Quantidade

Material
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Caderno brochura capa dura universitário sem Pauta - 96 Folhas - Para Tarefas de casa
Caderno brochura capa dura universitário sem Pauta – 48 Folhas– Para Linguagem
Caderno brochura capa dura universitário sem Pauta – 48 Folhas – Para Matemática
Caderno brochura capa dura universitário sem Pauta – 48 Folhas – Para Artes
Caderno brochura capa dura 1/4 - 96 Folhas - Para Recados
Folhas de papel sulfite ou Offsett – 180g/m² –A4 - cor branca
Folhas de papel Kraft - cor pardo – 66cm x 96cm (2 para Educação Física e 3 para
Linguagem)
Pacote de folhas de papel Collor Set - 120 g/m² - cores variadas – Tamanho A4
Metros de plástico autoadesivo transparente
Marcador para quadro branco
Potes de 150g de massa de modelar macia, a base de amido com fórmula não tóxica (cores
variadas) - (Sala de aula e Brinquedoteca)
Folha de E.V.A. Liso - 40cmx60cm (se for menino)
Lixa fina (se for menino)
Fita adesiva multiuso larga - transparente - 45mmx45m - (se for menino)
Fita adesiva multiuso fina – transparente - 12mmx30m - (se for menino)
Caixa de clips - 3/0 ou 6/0 (se for menina)
Fita adesiva crepe – rolo de 50m (se for menina)
Fita adesiva dupla face - transparente - 19mmx30m (se for menina)
Cola colorida (se for menina)
Pastas com trilho de papelão – cor verde – (colocar nome em todas as pastas, do lado de
dentro)
Plástico com furos - para as pastas com trilho – (colocar os 4 plásticos nos trilhos de uma das
pastas)
Pasta plástica com aba elástica – tamanho ofício – (Biblioteca)
Crachá – plástico transparente resistente com prendedor e cordão - tamanho 7cm x 10 cm
Tesoura escolar 13cm - Lâmina sem ponta de aço inox - Se a criança for canhota,
recomendamos comprar tesoura para canhoto.
Vidros de cola branca - 90g cada- com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida,
homogênea (verificar a qualidade da cola)
Estojo com 12 lápis de cor -colocar nome do aluno em cada lápis
Estojo escolar com três divisórias
Lápis pretos n° 2 - colocar nome do aluno em cada unidade
Apontadores com reservatório - colocar nome do aluno em cada unidade
Borrachas - colocar nome do aluno em cada unidade
Caixa de gizão de cera – 12 cores
Estojo ou pote exclusivo para colocar os gizes de cera
Conjunto de canetas hidrográficas - colocar nome do aluno em cada canetinha
Maleta polionda (pasta com alça) - tamanho ofício - 40mm - (resistente para uso diário)
Brinquedo para uso em sala de aula
Jogo da memória – faixa etária 6 anos - (se for menino) - (Brinquedoteca)
Jogo de quebra-cabeça - faixa etária 6 anos - (se for menina) - (Brinquedoteca)
Pacote papel offset color - A4 (Artes)
Folha de papel camurça (Artes)
Bloco de papel para desenho - branco - 180g/m² - A4 - 20 Folhas (Artes)
Pacote de 1kg de argila para uso escolar – Macia - Não tóxica (Artes)
Estojo plástico com pastilhas de Aquarela – com pincel- 12 cores - pigmentos de alta
qualidade - cores miscíveis - produto atóxico – será reaproveitada no 2° ano – (Artes)
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Material de uso individual (não é necessário trazer no dia de entrega de material) – TODOS OS
ITENS DEVERÃO SER MARCADOS COM O NOME DA CRIANÇA
Merendeira
Garrafinha para água
Kit higiene – escova, pasta de dente e toalha de mão (os itens devem ser enviados em recipiente
fechado)
Guardanapo de pano ou toalhinha (para forrar a mesa de lanche)
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:

 Os materiais indicados nesta lista são exclusivos para o uso diário no colégio. Não serão
enviados para casa. A criança deverá manter na residência um kit completo para
realização das tarefas de casa.
 Conferir a data de validade de todos os produtos para que os mesmos possam ser
utilizados até o final do ano.
 Todos os objetos pessoais e uniformes deverão ser marcados com nome e sobrenome da
criança.
 Outros materiais de uso específico (de acordo com os projetos desenvolvidos pelas
turmas) poderão ser solicitados ao longo do ano.
 Os cadernos, após terem sido etiquetados, deverão ser encapados com plástico
transparente.
 Ao longo do ano, a criança deverá adquirir dois livros de literatura, adequados para
leitura no 1º ano, que serão utilizados no trabalho em sala de aula. Estes serão indicados
no início de cada semestre letivo.
 NÃO É PERMITIDO O USO DE MOCHILA.
Material deve ser entregue no dia 04/02/2020 (terça-feira), de 8h às 10h, nas salas de
aula do 1º ano. O aluno NÃO deverá comparecer nesse 1° dia.
Início das aulas: 05/02/2020 (quarta-feira).

