Colégio “Marquês de Monte Alegre”.
Lista de Materiais – 1° ANO - Ens. Fundamental I – 2019.
ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES:
1. Todo material deverá ser encapado com plástico verde e etiquetado com o nome
completo do aluno, ano e período.
2. Não encaminhar nenhum material escolar na primeira semana de aula. Durante a
semana as professoras solicitarão o encaminhamento gradativo dos mesmos.
3. Nos primeiros dois dias, trazer apenas um caderno usado, para anotações, estojo
com lápis, borracha, apontador e lápis de cor.
4. Não será permitido o uso de canetas.
5. Os cadernos OBRIGATORIAMENTE devem possuir margens verticais à
esquerda.
6. Mesmo o caderno sendo da cor da série, o mesmo DEVERÁ ser encapado com
contact ou plástico transparente.
7. NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE CADERNOS COM FOLHAS
DECORADAS, COLORIDAS E PRINCIPALMENTE SEM MARGEM.

ATENÇÃO:

1- Em 2019, o Colégio fará exclusivamente a venda
das apostilas, agenda escolar e do material de Ed.
Artística(usado nas aulas no Ateliê de Artes), cujo
valor será disponibilizado no mês de fevereiro/2019.
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Colégio “Marquês de Monte Alegre”.
Lista de Materiais – 1º ano do Ensino Fundamental I – 2019.
1. LIVROS

INGLÊS

PARADIDÁTICO

“Hello Kids 1” – 2018
Autoras: Eliete Canesi Morino e Rita Brugin de Faria
Editora: Àtica
“A história do leão que não sabia escrever”
Autor: Martin Baltscheit
Editora: WMF Martins Fontes

2. MATERIAIS DIVERSOS: Uso em sala de aula
QUANTIDADE
ARTIGO
01
Pote de massa de modelar GRANDE (soft)
02
Cadernos (universitários) de brochura e capa dura com 96 folhas com
margem – encapados de contact verde.
01
Caderno de caligrafia horizontal 50fls (sugerimos capa dura), com
margem e pauta. Encapado de contact verde e etiquetado com nome
01
Estojos tamanho grande
01
Régua de 15cm
04
04
02
04
02
03
10
02
01
01
01 pacote
01 bloco
01 placas de cada cor
01 placa de cada cor
01 bloco
01 bloco

Borrachas com capa
Cola branca bastão
Cola líquida branca
Caixa de lápis de cor triangular de 12 cores
Tesouras sem ponta
Apontador com depósito
Lápis grafite triangular 2 B
Pasta polionda verde com elástico (não pode ser de papelão)
Pasta com trilho de papelão verde com 3 saquinhos
Pastas preta - com 50 sacos plásticos grosso – tamanho ofício.
Folha adesiva (etiquetas) tamanho A4 com 10 unidades
Papel canson A4
EVA- amarelo, azul , verde, branco, preto, laranja, lilás, cinza, pêssego,
vermelho, marrom.
EVA com glitter – branco, amarelo, vermelho, verde, azul, preto
Textura visual cores
Lumi Papper

3. SUGESTÕES:
1- Para que os livros e cadernos de seu filho fiquem sempre com aparência de novos, utilize para
encapá–los, um plástico adesivo chamado “contact”.
OBS: TODO MATERIAL DO 1º ANO DEVERÁ SER ENCAPADO NA COR VERDE.
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