Lista de Materiais 2019
1º Ano

Material fornecido pela escola
O Colégio Objetivo fornece aos seus alunos todos os Cadernos de Atividades necessários ao trabalho
desenvolvido nas diversas áreas. Esses cadernos são elaborados por coordenadores e professores
profissionais com comprovada formação e experiência na área educacional e atuante em sala de aula,
Durante o ano letivo são distribuídos ao aluno:

1 agenda

2 blocos de fichas de Língua Portuguesa

2 blocos de fichas de Matemática

1 bloco de fichas de Natureza e Cultura (História, Geografia e Ciências)

1 bloco de fichas de Arte

1 bloco de fichas de Inglês

1 caderno de folhas brancas para registro

1 caderno pautado
 Observações importantes

1) Todo o material deverá ser etiquetado com o nome completo do aluno legível, e série.
2) O horário de aulas deve ser verificado diariamente, a fim de que o aluno traga para a escola apenas o
material necessário para as atividades do dia.
3) Lembramos que é possível reutilizar materiais de anos passados, tais como tesoura, lápis de cor,
caneta hidrocor, estojo, régua, apontador, dicionário etc., desde que estejam em bom estado.
 Material uso diário:
(Estes materiais devem ser entregues para a professora)
10 lápis pretos nº 2;
04 borrachas brancas;
01 apontador com 2 furos e com depósito;
01 caixa de lápis de cor- 24 cores;
01 jogo de canetinhas ponta fina - 12 cores;
01 tesoura sem ponta;
02 tubo de cola em bastão - 90g
01 tubos de cola branca liquida de 90g;
01 estojo grande com 3 repartições
01 régua 30 cm;
01 caixa de tempera guache;
01 pincel nº 14 – chato
01 tela de tamanho 20cm x 30cm;
01 avental para pintura
01 pasta polianda A4- 2 cm (AZUL)
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 Materiais para demais aulas:
(Deverão ser entregues na secretaria, com nome e série na sacola)
01 brinquedo pedagógico para alfabetização em madeira;
01 pacote (100 fls) de sulfite rosa;
01 pacote (500 fls) de sulfite branca;
01 cola de E.V.A
02 canetas de retroprojetor (1 preta 1.0 mm e 1 vermelha 1.0 mm) ;
02 rolos de fita crepe larga;
01 bloco de papel Color-Set A4 colorido;
01 cartolina branca;
6 envelopes A3 branco;
10 sacos de ofício;
01 blocos de papel canson branco (A3 gm 180)
04 E.V.A. cores lisas (02 verdes e 02 beges);
02 E.V.A. plush (verde e laranja)
05 metros de TNT ( 2 metros vermelho e 3 metros laranja);
02 folhas de papel Kraft.
02 Papéis Crepom (1 branco e 1 marrom );
04 gibis;
02 revistas para recorte; (exceto veja, exame e época)
01 pacote de palito de sorvete
02 potes de massinha de modelar 500g SOFT.
01 pacote de pinos mágicos de montar.
01 pacotinho de olhinhos articulados
10 botões diversos
01 caixa organizadora mini (5,71 litros) POLIONDA
01 pacote de palito de churrasco

 Higiene Pessoal:
01 garrafa squeeze para água.

Prazo de entrega: 08/01 à 28/01
A sacola deve conter todos os materiais e deve ser
entregue na secretaria do colégio, e o responsável
deverá assinar a lista de entrega.
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