COLÉGIO NOTRE DAME APARECIDA
Rua Bernardo Paz, 114 – Centro – Carazinho/RS
Fone (54) 33302111- Fax (54) 33314010

LISTA DE MATERIAL PARA 1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL – 2019
MATERIAL DE USO DIÁRIO (deve ser organizado na mochila)
- 1 estojo;
- 1 apontador com depósito;
- 1 borracha branca flexível;
- 1 caixa de lápis de cor;
- 2 lápis pretos apontados;
- 2 tubos de cola (um grande e
um pequeno);
- 1 tesoura pequena;
- 1 jogo de canetinhas;

- 1 caixa de giz de cera grosso
pequeno;
- 2 pastas finas de papel com
elástico;
- 1 régua 30 cm de madeira ou
plástico;
- 1 toalhinha para o lanche.

- 2 cadernos grandes tipo
brochura, capa dura com
margem, 50 folhas.
- 1 caderno pequeno tipo
brochura, capa dura, 48 folhas;
- 1 caderno de desenho grande
para as aulas de música.

MATERIAL A SER ENTREGUE PARA A PROFESSORA
1 jogo pedagógico direcionado para crianças
de 6 a 8 anos (Pode ser: quebra-cabeça,
bingo, sílabas, adição e subtração, jogos de
tabuleiro, tangram, jogo de memória)
100 folhas sulfite 60;
50 folhas de ofício (A4);
1 folha de cartolina grande;

1 folha de EVA com Brilho (qualquer cor);
1 folha de EVA sem brilho (qualquer cor);
1 pacote de folhas coloridas com 8 cores;
2 blocos de desenho - Branco, A3 com 20
folhas (29,7cmx42cm);
4 rolos de papel toalha;
1 rolo de papel crepom (qualquer cor);

1 rolo de fita crepe (marrom não plástica);
1 pacote de lantejoulas;
1 caixa de tinta guache 6 cores sem glitter;
1 pincel nº 12;

1 tubo de tinta alto relevo sem brilho;
1 tubinho de nanquim;
1 cola colorida;
1 cola gliter;
1 pote grande de massa de modelar
(qualquer cor);
1 caixa de massa de modelar;
1 caixa de camisa encapada;
1 livro de histórias (literatura infantil, gibi ou
revista);
1 camiseta usada para atividades de pintura;
1 cartela com dinheirinho;
1 caixa de cotonetes;
1 pacote de palitos de picolé;
1 tela de pintura (30cm x 40cm);
1 caixa pequena de material dourado em
madeira.

Para o 1° trimestre, solicitamos um livro diferente para cada turma, os demais livros serão solicitados
durante o decorrer do ano de 2019, de acordo com os projetos de Leitura.
Livro de Literatura 1° A - Bom Dia Todas as Cores – Ruth Rocha – Editora Salamandra.
Livro de literatura 1° B - Romeu e Julieta – Ruth Rocha – Editora Salamandra.
Livro de Literatura 1° C - Eugênio, o Gênio – Ruth Rocha – Editora Salamandra.

 É OBRIGATÓRIO o uso de uniforme nos Colégios da Rede ND.
 Todo o material e os uniformes devem ser identificados com o nome do estudante.
Reunião com os Pais de 1° ao 4° ano: 13/02/2019: às 13h, nas salas de aula de cada uma das turmas.
(Devem ser trazidos os materiais a serem entregues para a professora)
Início das aulas para os estudantes: 14/02/2019: Das 13h25min às 17h50min.

