COLÉGIO BATISTA RIO-PRETENSE
LISTA DE MATERIAIS 2021 – TURMA: 1º ANO
Todos os itens abaixo relacionados deverão estar identificados com o nome da criança.
02 tubos de cola de 110 g
01 conjunto de material dourado
01 pasta polionda de 2 cm (A4) para tarefas (amarela)
01 pasta polionda de 4 cm (A4) para avaliações (amarela)
01 caixa organizadora mini sapato 285 x 175 x 120 (amarela)
02 caixas de massinha de modelar soft (90g)
01 vasilha com tampa para armazenar a massinha
01 caixa de tinta guache (12 cores)
03 cadernos pautados grande (capa dura – 96 folhas) (amarelo)
01 resma de sulfite A4 (Chamex)
01 pincel trincha nº 2,5 cm
01 pincel chanfrado nº 12
02 revistas para recorte
01 tela de pintura 20x30
01 camiseta grande usada (aula de artes)
O material de uso diário (abaixo relacionado) deverá ser trazido no primeiro dia de aula, pela criança, na mochila e
reposto sempre que necessário.
01 estojo com três repartições
01 caixa de lápis de cor – 24 cores
01 conjunto de canetinhas hidrográficas
(6 cores – Acrilex)
02 lápis grafite

01 borracha
01 apontador com depósito
01 tesoura sem ponta
01 squeeze ou garrafinha

Livros Didáticos
Serão entregues diretamente ao aluno(a), em sala de aula.
Livros Paradidáticos
Os livros serão utilizados no decorrer do ano em sala de aula em atividades e avaliações e poderão ser adquiridos
em livrarias e/ou sites.
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Editora
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Salamandra
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Livro de Caligrafia
O livro será utilizado no decorrer do ano em sala de aula em paralelo ao material do Mackenzie e poderá ser
adquirido em livrarias e/ou sites.
Assim eu aprendo caligrafia –1º Ano do Ensino Fundamental
Editora do Brasil
Música
Solicitamos que identifique a flauta doce com o nome completo do(a) aluno(a).
01 pasta catálogo 50 plásticos (aula de música)
01 flauta doce Yamaha
Observações
A agenda escolar será entregue ao aluno(a) na 1ª semana de aula.
Os materiais de uso diário que estiverem em bom estado, poderão ser reutilizados.

