LISTA DE MATERIAL - 2020
1ºANO do Ensino Fundamental I
QUANTIDADE
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1
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ESCRITA, DESENHO E PINTURA
Apontador com depósito (se necessário repor no 2º semestre)
Borracha grande branca (se necessário repor no 2º semestre)
Caderno brochurão capa dura – 48 folhas
Caderno cartográfico (sem seda) – 96 folhas
Caderno de caligrafia pequeno, brochura, capa dura, 40 folhas (formato 200m x 140mm) horizontal
Caixa de lápis de cor (12 cores)
Cola grande bastão (se necessário repor no 2º semestre)
Sacos plásticos grossos com 4 furos
Estojo com 2 ou 3 repartições
Estojo de caneta hidrocor (12 cores, ponta fina)
Ecogiz de cera (6 unidades – 2 cores em 1) com apontador adequado
Lápis grafite triangular GRIP
Livro de história (não é necessário ser novo)
Pacote de creative paper fluorescente
Pastas de papelão tamanho ofício – azul, com grampo
Pasta polionda de elástico (azul) reforçada (2,5cm)
Pasta azul, com 10 plásticos, para INICIAÇÃO MUSICAL
Pasta verde, com 15 plásticos, para INGLÊS
Tesoura sem ponta (com o nome do aluno gravado)
*Observação: os materiais acima deverão ser etiquetados com nome do aluno.
*Os Materiais poderão ser reaproveitados do ano anterior

QUANTIDADE
1
1
1
1
1
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1

DIVERSOS
Chaveirinho para ser usado no armário da criança
Squeeze reforçado para uso diário com o nome da criança
Pacote de bexiga colorida nº7
Material dourado (para ser usado nas aulas de matemática)
Jaleco branco (com identificação do aluno, comprimento e altura da coxa, uso obrigatório nas aulas do Laboratório de Ciências)
BRINQUEDOS
Bola e corda (individual) com o nome da criança

1

Brinquedo pedagógico adequado à idade. Sugestões: Lince ou Cara a Cara ou Jogo de trilha ou Jogo da memória ou Pequeno
Construtor ou Lego.

DISCIPLINA
INGLÊS

LIVRO

AUTOR / EDITORA

Coleção Super Stars 1 – Student Book
W Multirom PK (capa rosa)

Editora: Oxford
ISBN: 978-0-19-410066-3

*Observação: Não teremos mais agenda física.Todos os recados serão enviados via aplicativo.
LIVROS PARADIDÁTICOS
Os livros paradidáticos serão pedidos durante o ano letivo
EDUCAÇÃO FÍSICA
Os alunos terão, no ano letivo de 2020, duas aulas semanais, no horário normal de aula.
É importante que seu filho venha com o uniforme apropriado para a prática das aulas.
- Quadra: calça ou bermuda (acima dos joelhos), com o logo do Liceu e de material apropriado (lycra, helanca, cotton, microfibra),
camiseta do Liceu, tênis e meia. Não será permitido o uso de jeans ou brim.

O que define o futuro
são as escolhas.

