COLÉGIO EVANGÉLICO AUGUSTO PESTANA
ENSINO FUNDAMENTAL - 1º ANO - 2019
PARA USO DIÁRIO
Mochila contendo:
 1 estojo com dois compartimentos organizados com os seguintes
materiais:
2 lápis, borracha branca, apontador e tesoura sem ponta e 1 tubo de cola
líquida (110g); lápis de cor (12 cores), 4 canetas pretas para retroprojetor (2 de ponta média
– 2.0; e 2 de ponta fina – 1.0)
Solicita-se que mochila, estojo e tesoura estejam identificados.
Uma caixa (identificada) contendo:





















1 Pacote de folha Filipinho
2 Pacotes de folhas de desenho
1 bloco de folhas A3;
1 caderno grande de 96 folhas, capa dura, com espiral, sem desenhos e sem picotes (para
colagens)
1 livro de literatura (adequado à faixa etária, textos curtos e letra maiúscula);
1 caixa de giz de cera
1 pacote de prendedores de roupa
1 pote de massa de modelar SOFT (500g)
1 jogo de material dourado com 111 peças (2 centenas)
1 camiseta tamanho adulto (usada – para situações de pintura);
1 tubo de cola líquida 110g, 2 lápis, 2 borrachas, 1 caixa de lápis de 12 cores (para reposição)
1 jogo de canetas hidrocor, de ponta grossa (12 cores)
1 par de cadarço colorido para tênis
Legos adequado à faixa etária
1 kit de animais de borracha ou plástico (dinossauros, animais de fazenda...)
1 tubo de nanquim preto
2 potes de tinta guache (250mL)
1 folha de color set
1 rolo de papel crepon
1 caixa de camisa identificada

Material didático:
 JR, Giovanni. GIOVANNI. Faça Atividades! Matemática 1º Ano. Editora FTD. São Paulo. 2016.
1ª Edição.
 Brick by brick 1º ano / Hilani Mercadante, Viviane Kirmeliene. - 1. ed. - São Paulo: FTD, 2017.
 ABECEDÁRIO. Ruth Kaufman e Raquel Franco. Companhia das Letras. São Paulo. 2016. 1ª
Edição.

OBS: A Editora FTD estará realizando BALCÃO DE VENDAS (dos materiais didáticos de Matemática
e Língua Inglesa) na escola, nos dias 21 e 22 de fevereiro, das 7h30min às 18h, com desconto na
aquisição dos títulos.
Para as aulas de Educação Física:
Atestado médico atualizado (preferencialmente de médico pediatra ou cardiologista) com data
entre fevereiro ou março/2019 (entregar na secretaria até 18/03/2019).
Para as aulas de Música (todos os itens devem estar identificados):




Uma pasta catálogo com 50 plásticos (quantidade suficiente do
1º ao 3ºano)
Uma caixa de papelão de pizza 35 X 35 X 4,5 cm com tampa, com
a parte de fora branca.
1 pote (1 xícara de chá) de grãos, sementes crus ou
assemelhados (como milho, arroz, feijão, lentilha, canjica,
sagu...) - pode ser misto ou somente um tipo de grão.

Para aulas da Hora do Conto:





1 metro de tecido de algodão cru
1 tubo de cola fria (silicone líquida)
1 caderno grande de capa dura (48fls – bem simples pois será revestido)
1 pote gliter cristal

Informações Importantes:
 No 1º dia de aula (18/02 – 13h30min – 17h50min), as crianças devem trazer apenas a mochila
completa e o lanche para o intervalo.
 Todos os materiais, exceto os pertinentes à mochila e materiais didáticos, devem ser
entregues nas salas de aula, no dia 15/02 das 16h às 18h, diretamente às professoras. Os
materiais da Hora do Conto e Música devem ser entregues em sacolas separadas e
identificadas.
 Datas comemorativas, feriados, férias e sábados letivos podem ser conferidos no site da Escola
(www.ceap.g12.br).

