Lista de Material – 2022 – 1º Ano
Fundamental I
Quantidade
01 unidade
01 unidade

Itens
Caderno de Linguagem Brochurão “Meu primeiro
caderno” 40 folhas 190 mm X 240 mm
Estojo com 03 compartimentos:

06 unidades

Lápis pretos nº 2 triangular

02 unidades

Borracha branca macia (com capa plástica)

02 unidades
02 unidades
01 unidade

Apontador com reservatório
Borracha trifásica (para pegar corretamente no lápis)
Tesoura sem ponta (se a criança for canhota comprar
tesoura própria)
Caixa de lápis de cor com 24 cores –
(Sugestão - “Caras e Cores”)
Jogo de canetas hidrocor com 12 cores
Cola bastão 20g
Caixa de giz de cera big triangular com 12 cores
Jogo caneta marca texto (amarela)
Caneta permanente
Tempera Guache Lavável 15 ml (12 cores sortidas)
Post-it seta (formato) 12X48 mm (20 unidades cada bloco)

01 caixa
01 caixa
03 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
02 unidades
01 unidade
02 pacotes
01 pacote
02 blocos
02 blocos
02 blocos
20 unidades
10 unidades
01 unidade

Pasta de plástico PVC com elástico tamanho A4 –
etiquetado com o nome do aluno – Lição de casa
Papel sulfite branco (500 folhas) A4
Papel sulfite branco (100 folhas) A3
Papel Canson A4
Papel Canson A3
Papel Criative colorido
Sacos plásticos transparentes A4
Sacos plásticos transparentes A3
Fita adesiva transparente fina (Crepe)

Checklist

02 unidades
02 unidades
06 unidades
01 unidade

Pote de massinha 250gr
Tubo de cola branca 225gr
Refil de cola quente (fino)
Pincel chato de pintura nº 10

✔ LIVROS

Dicionário Aurelinho
Autor: Aurélio Buarque de Holanda Ferreira
Editora: Positivo

Espanhol
Superacción 1
Editora Edelvives
Autores: Priscila Vieira, Fernanda Baião, Sandra Pereira, Vanessa Ingegneri

Viae
Emotions Journals – My fears: friends or foes?
Editora: StandFor
Autores: Isabelle Filliozat, Fred Benaglia

✔ IMPORTANTE
1. Os livros didáticos do Sistema Geekie One de ensino deverão ser adquiridos
na secretaria escolar
2. Início das aulas 01/02/2021 para todos os alunos
3. Para atividades físicas será obrigatório o atestado médico, que deverá ser
entregue na secretaria até o dia 01/03/2022
4. Todo o material de uso pessoal deverá ser marcado com o nome e turma do
aluno, com caneta permanente
5. Caso exista a necessidade de substituição de algum material, ou o uso de
algum material específico para os projetos serão solicitados com antecedência
pela professora responsável.

