Ensino Fundamental 1 – 1° Ano-DBA
MATERIAIS INDIVIDUAIS
01 pasta polionda vermelha de 4cm - (tamanho ofício)
01 pasta transparente (do tipo clear book BD-20)
01 estojo com 4 repartições
01 flauta doce (Soprano Germânica) de boa qualidade
*06 lápis grafite nº 2
10 cartelas de adesivos infantis
*02 borrachas brancas
01 folha de etiquetas A5Q 3465 (branca)
*02 apontadores com depósito
20 palitos de sorvete colorido
*01 tesoura escolar, sem ponta (com nome gravado)
01 pacote de bexigas lisa e colorida com 50 unidades
*01 caixa de giz de cera courton com 15 cores
02 caixas de massa de modelar (do tipo uti guti) com 12 cores
*01 caixa de lápis de cor (mínimo 12 cores)
(180g)
*01 estojo de hidrocor fina com 12 cores de boa qualidade
01 corda polipropileno de 12mm colorido com 1,5 metro
01 caderno brochurão 96 folhas capa dura vermelho
MATERIAL PARA AS HOMENAGENS AOS PAIS:
01 caderno brochurão 96 folhas capa dura azul
01 camiseta na cor branca e lisa (100% algodão) do tamanho
01 régua de 20 cm
da mamãe
01 caixa de pintura a dedo, de boa qualidade
01 boné liso e sem estampa cor clara para o papai
01 pincel nº 10
01 patch aplique termocolante (médio) de flor para tecido
02 colas em bastão de 40 g
02 canetas de tecido, sugestão de cores
01 cola líquida 35g
(PRETO/VERDE/AZUL/VERMELHO)
OBS: Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança. Os itens com (*) devem ser organizados dentro do
estojo com 4 repartições.
PAPÉIS
1 m. de contact transparente
03 sacos de TNT medindo 15x25 cm
01 cartolinas branca
20 sacos de plásticos grossos sem furos
02 folhas de papel cartão - (azul e vermelho)
04 placas de E.V.A: 1 plush – (verde e ou marrom)
1 gliter – prata (meninas)/dourado (meninos)
02 folhas de color set (cor a escolher)
2 liso – marrom e azul
01 pacote de 100 folhas sulfite colorido A4
OBS: Os papéis não devem ser amassados, enrolados ou dobrados
DIVERSOS
01 jogo pedagógico para a idade da criança (com nome)
02 embalagens transparentes 30x40 (tipo presente)
05 botões grandes (cores variadas)
02 rolos com 10 metros de fita de cetim 22mm (cor a
01 revista para recorte
escolher)
01 gibi da Turma da Monica
05 envelopes brancos (10x15 cm)
02 metros de viés de 1 cm cor vermelho
01 tela para pintura 20X30 cm (com nome)
LIVROS DIDÁTICOS
Rede Salesiana de Escolas: KIT MATERIAL – EDEBÊ:
composto por: Matemática, Língua Portuguesa, Ciências
Humanas e da Natureza, Arte e Ensino Religioso.
O Kit Material Edebê deverá ser adquirido diretamente
pelos
pais
via
on-line,
pelo
endereço:
www.loja.edebe.com.br, a partir de 3/12/18.

Inglês: FUN WAY 1 – 5th. edition
Autores: Elisabeth Prescher e Vera Abi Saber
Editora: Richmond
ISBN: 9788516103316 (verificar com atenção o ISBN)
(verificar com atenção o nº do ISBN)

(O ALUNO RECEBERÁ O KIT NO COLÉGIO)
Obs: Os livros de Inglês para os 1° e 2° anos não constam
no kit – Edebê e podem ser adquiridos na livraria de sua
escolha.

LIVROS PARADIDÁTICOS
02 livros de História adequado para a idade da criança
Sugestões de autores: Ruth Rocha e Tatiana Belinky
Outros projetos de leitura realizados: acervo da classe e da biblioteca do colégio.

Observações:
Uniforme: O uso do uniforme estabelecido pelo Colégio é condição obrigatória para os alunos participarem das aulas e atividades
oficiais da escola.
➢
A agenda será doada pelo colégio.
➢
Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança.
➢
25/01/2019 (6a feira): Entrega dos materiais na classe das 13h às 15h.
➢
28/01/2019 (2ª feira): Início das aulas para todos os alunos às 13h.
➢
02/02/2019 (sábado): 1ª reunião de Pais; EF1 às 8h e EI às 9h na sala de aula.

