Colégio Santa Teresa de Jesus
Telefone: 2569.2035 – www.stateresa.com.br

LISTA DE MATERIAL 2018

Ensino Fundamental - Anos Iniciais

1º ANO
MATERIAL A SER TRAZIDO NO 1º DIA DE AULA:
 01 pasta classificadora transparente com 30 plásticos para o Portfólio de escrita
 01 pasta verde de plástico, com trilho, para Inglês
 01 caderno grande meia-pauta, espiral, capa dura, com 48 folhas (Ensino Religioso)
 01 caderno grande, brochura, pautado, capa dura, na cor vermelha, com 96 folhas
 01 pasta fina, de plástico transparente, com elástico (Dever de Casa)
 01 plástico para crachá com jacaré (horizontal)
 01 jogo americano de plástico (pode ser usado)
 01 blusa, tamanho adulto, para utilizar nas aulas de pintura (pode ser usada)
 01 Material Dourado individual para uso diário. Colocar nome em cada peça (Guardá-lo em saco
de pano, na mochila)
 03 gibis
 01 estojo de pilot color (12 cores – manter na embalagem original, dentro da mochila)
 01 estojo no qual caibam os itens abaixo (colocar nome em todos os itens):
 01 régua – 15cm
 03 lápis pretos
 01 borracha branca
 01 apontador com depósito
 01 tubo de cola bastão (sugestão: Pritt)
 01 tesoura sem ponta (sugestão: Tramontina ou Mundial)
 01 caixa de lápis de cor com 24 unidades
MÚSICA
 01 flauta Yamaha Barroca (não serve Germânica)
 01 pasta classificadora azul com 20 plásticos
 01 pasta polionda azul para colocar o material acima
OBSERVAÇÃO: Colocar os materiais de música em uma sacola de pano ou TNT com alça (sugestão:
sacola da escola entregue na matrícula)
LITERATURA INFANTIL
 1º trimestre: Iguais - Ivo Minkovicius, Editora Volta e Meia.
O menino Nito - Sônia Rosa, Editora Pallas.
 2º trimestre: Bruna e a galinha d’Angola - Gercilga de Almeida, Editora Pallas.
 3º trimestre: O menino Francisco - Ana Maria Andrade, Editora Jovem.

OBSERVAÇÃO: O material individual deverá ser encapado com plástico transparente
e etiquetado com o nome do aluno e a turma.

MATERIAL A SER ENTREGUE NO PERÍODO DE 22 A 30 DE JANEIRO

MATERIAL
Bloco criativo Romitec
Tinta de artesanato – pote de 100ml
Cola de silicone – 30ml
Caneta de retroprojetor – ponta grossa
Pacote de etiqueta Pimaco
Numerações sugeridas: 6081, 6082, 6083,
6084 OU 6088
Massa de modelar à base de amido – 500g
(sugestão: Soft Acrilex)

QUANTIDADE

COR

01
01 de cada

Laranja e preta

01 tubo
01

Amarela

01

Obs.: Escolher uma das
numerações sugeridas.

01 pote

A escolher

OBSERVAÇÕES:
 Os materiais acima deverão ser entregues no período de 22 a 30 de janeiro, das 8 às 17 horas;
 Os materiais da primeira página e os livros de literatura referentes ao 1º trimestre serão
entregues no 1º dia de aula;
 Para melhor organização, só aceitaremos a entrega da lista completa, com todos os materiais
solicitados.
 Outros materiais relativos à Semana do Espaço Aberto à Educação e à Cultura poderão ser
solicitados no 2º semestre;
 A Reunião de Pais do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental acontecerá no dia 02 de fevereiro, às
15h;
 O início das aulas do 1º ao 5º ano será no dia 05 de fevereiro.

