
LISTAS DE MATERIAIS - 2022
1º Ano do Ensino Fundamental

MATERIAIS DIVERSOS:
*Todo o material deverá ser identificado com o nome do estudante em etiqueta visível

10/02/2022 – 19h30: Reunião com os Pais de 1° ao 4° ano, na modalidade On-line. Link para acesso a
reunião de pais: meet.google.com/hsh-nnvm-mzi
11/02/2022 – 13h às 15h: Entrega de materiais de 1° ao 4° ano, no Auditório do Colégio Notre Dame
Aparecida, em embalagem única (caixa ou sacola), identificados com o nome e a série do estudante;
14/02/2022 – 13h 25min: Início das aulas para os estudantes de 1° ao 4° ano;
O uso do uniforme nas escolas da Rede Notre Dame é OBRIGATÓRIO;
Os materiais e uniformes devem ser identificados com o nome do estudante.

 

MATERIAL A SER ENTREGUE NO COLÉGIO NOTRE DAME APARECIDA, NO DIA 11/02/2022:

2 lápis pretos apontados; 
2 tubos de cola; 
1 tesoura pequena; 
1 jogo de canetinhas;
1 caixa de giz de cera grosso pequeno;
1 pasta plástica fina, com elástico;
1 régua flexível de 30 cm;
1 toalhinha para o lanche.

2 cadernos grandes tipo brochura - capa dura,
com margem, 96 folhas;
2 cadernos grandes tipo brochura – capa dura,
com margem, 48 folhas;
1 estojo;
1 apontador com depósito;
2 borrachas brancas flexíveis;
1 caixa de lápis de cor;

1 jogo pedagógico direcionado para crianças de
6 a 8 anos (Pode ser: quebra-cabeça, sílabas,
adição e subtração, jogo da memória, em
material resistente: madeira, plástico ou MDF). 
150 folhas, sulfite 60;
50 folhas de ofício (A4);
1 folha de EVA com Brilho (qualquer cor);
1 folha de EVA sem brilho (qualquer cor);
2 pacotes de folhas coloridas com 8 cores;
1 bloco de desenho - Branco, A3 com 20 folhas
(29,7cmx42cm);
4 rolos de papel toalha;

1 rolo de fita marrom não plástica;
1 pote grande de tinta guache (qualquer cor);
1 pincel nº 12;
1 pacote de papel fotográfico com 20 folhas;
1 caixa de colas coloridas - 6 unidades;
2 potes de massa de modelar (150 gramas - 
 qualquer cor);
1 caixa pequena de material dourado em
madeira;
2 bastões grossos de cola quente;
1 pacote de palitos de picolé;
1 pacote de lantejoulas (tamanho grande,
qualquer cor) 

BIBLIOTECA DE SALA DE AULA:
1 livro de histórias infantis de livre escolha. (Pode ser um livro que a criança tenha em casa);
1 gibi. 

PROJETO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

EDUCAÇÃO FINANCEIRA:
ENTENDER E PRATICAR 1 - 1º
ANO - ENSINO FUNDAMENTAL I. 
Autores: Erdna Perugine Nahum,
Vitor Nascimento – Edição 2020.

A aquisição deste material se dá através do portal da
editora, com preços exclusivos. Acesse e confira:
www.editoradobrasil.com.br/lojavirtual
Acesse sua conta ou faça seu cadastro. Insira o seguinte
código promocional: 313R694
- O Material será entregue no
endereço indicado no ato da
compra.

http://www.editoradobrasil.com.br/lojavirtual
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