COLÉGIO “MARQUÊS DE MONTE ALEGRE”
Circular: 253 /2021

LISTA DE MATERIAIS - 1°ANO DO ENS. FUNDAMENTAL I – 2022
ATENÇÃO:
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, posteriormente
enviaremos um calendário de entrega de materiais com as datas definidas, os materiais serão
encaminhados de forma gradativa.
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.
8. Em 2022, o Colégio fará exclusivamente a venda das apostilas padronizadas e agenda
escolar, cujo valor será disponibilizado no mês de fevereiro/2022.
1. LIVROS

INGLÊS

Título“Hello Kids 1” – 2018 - 5ª edição
Editora: Àtica
Autoras: Eliete Canesi Morino e Rita Brugin de Faria
➢ 1º SEMESTRE:
Título “ A menina da cabeça quadrada”
Autor: Emília Nunes
Editora: Tibi

PARADIDÁTICO

➢ 2º SEMESTRE:
Título “A história do leão que não sabia escrever”
Autor: Martin Baltscheit
Editora: WMF Martins Fontes
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2. MATERIAIS DIVERSOS DE SALA DE AULA USO INDIVIDUAL E

OBRIGATÓRIO:
QUANTIDADE
01
02
01

ARTIGO
Pote de massa de modelar GRANDE (soft)
Cadernos (universitários) de brochura e capa dura com 96 folhas com
margem – encapados de contact verde.
Caderno de caligrafia pequeno 50fls (sugerimos capa dura), com margem e
pauta. Encapado de contact verde e etiquetado com nome

MATERIAL DE USO PESSOAL
Os materiais de uso pessoal deverão ser repostos pelos pais de acordo com a sua necessidade

01
01
02

Estojo
Régua pequena de 15cm
Lápis de grafite (com nome)

01
01
04
04
01
01

Borracha com capa
Apontador com depósito (com nome)
Cola branca bastão grande
Caixa de lápis de cor triangular de 12 cores
Tesouras sem ponta
Pasta polionda verde com elástico (não pode ser de papelão)

01
01
01 pacote
01 placas de cada cor
01 placa de cada cor
01 bloco
01 bloco
01 bloco
03

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
EVA- amarelo, azul , verde, branco, preto, laranja, pêssego, vermelho, rosa
e roxo
EVA com glitter – branco, dourado, vermelho, verde, azul, preto
Textura visual cores
Papel Lumi Paper
Papel Canson A4
Post it amarelo

LISTA DE MATERIAIS DE ARTES DE USO INDIVIDUAL E OBRIGATÓRIO - 1º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL I

ORIENTAÇÕES - MATERIAIS DE ARTES:
1. Os materiais de artes devem ser de uso individual e intransferível, sendo assim a necessidade de cada aluno
possuir o seu material para as aulas de Artes é imprescindível.
2. Os materiais adquiridos deverão necessariamente ficar sob responsabilidade dos alunos realizando a reposição
sempre que necessário e sendo por eles transportados, não podendo o colégio assumir o armazenamento de tais
itens, uma vez que não disponibilizamos de um espaço físico para este fim.
3. Para a locomoção dos materiais a família deverá providenciar uma PASTA MALETA POLIONDA A4 2
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PRETA para armazenar os itens solicitados no dia da aula de Artes e trazer no dia da aula de artes.
4. Etiquetar todo o material abaixo com o nome do aluno, série, turno e mantê-lo dentro da pasta (maleta)
solicitada.
2.
Os itens abaixo são para que a professora possa iniciar o trabalho, devendo ser repostos sempre que
necessário.
3.
A pasta catálogo representa o portfólio do aluno onde serão armazenados os trabalhos realizados ao longo
dos trimestres. Apenas atividades para exposição ou que necessitem de secagem ficará na escola.
4.
O esquecimento dos materiais para a aula acarretará em ocorrências afetando a média trimestral.
Os materiais como sucata e papéis diferenciados serão solicitados antecipadamente pela professora a cada
5.
aula através de comunicado. O colégio não poderá fornecer tais artigos em caso de esquecimento. do aluno.
Materiais solicitados pela professora titular da sala, (como itens de estojo, cola, tesoura…) não há a necessidade
de comprar separado para Artes, poderá ser usado na aula os mesmos materiais.
LISTA DE MATERIAIS DE ARTES DE USO INDIVIDUAL E OBRIGATÓRIO
1ª PARTE (Deverá manter sempre dentro da MALETA em todas as aulas de artes)
Quantidade
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
20
2

Material
Pasta Maleta Polionda A4 – COR PRETA
Pasta catalogo preta com 50 plásticos (240mm x 330mm)
Apontador com depósito
Borrachas brancas
Tubos de cola bastão 20g
Tubos de cola branca líquida 40g
Caixa de caneta hidrocor (12 cores)
Caixa giz de cera (12 cores)
Caixa lápis de cor (24 cores)
Lápis grafite 2B
Blocos papel canson A4 - branco
Pincéis chatos (nº 04, 14)
Régua de 30cm
Tesoura sem ponta
Caixa tinta guache pequeno (12 cores)
Pano perflex (manter limpo e seco)
Avental (manter limpo e seco)
Folhas de papel sulfite A4 - branco
Pacote de papel criativo A4

2ª PARTE (serão solicitados previamente)
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Quantidade
1
2
1
1

Material
Tela 20x30
Caixa de massa de modelar (12 cores)
Pacote de palitos de sorvete
Pacote de papel dobradura
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