LISTA DE MATERIAIS PARA 2018
1º ANO - manhã e tarde
O Colégio Objetivo fornece aos seus alunos os Cadernos de Atividades necessários ao trabalho
desenvolvido nas diversas áreas.
Durante o ano letivo, serão distribuídos aos alunos:
Agenda escolar
2 blocos de fichas de: Língua Portuguesa e Matemática
1 bloco de fichas Natureza e Cultura
1 caderno de Inglês
1 caderno de folhas brancas
1 caderno pautado

MATERIAIS A SEREM PROVIDENCIADOS
01 caderno quadriculado 1x1cm (capa dura)
01 Almanacão Turma da Mônica
01 dicionário da Língua Portuguesa – Ilustrado
01 gibi
Saraiva Infantil de A a Z
01 caneta para tecido
01 bloco Romitec
01 livro adequado para idade
01 bloco de canson A4 branco
½ m tecido brim branco
01 caixa de massa de modelar
½ m tecido patchwork
10 botões pequenos, coloridos
01 pote de tinta decorativa 100 ml (qualquer cor)
01 tubo grande de cola 110g
01 pincel nº. 10
01 pasta canelada vermelha (medindo 38x28cm)
01 pincel chato nº. 20
01 bloco canson A3 branco
01 caixa de tinta confetti
01caderno meia pauta – Tilibra (275mm x 200mm)
02 pastas catálogo brancas (personalizável)-Ref.
01 avental (para aulas de pintura) – encontra-se a
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venda na escola
01 folha de E.V.A. com gliter (qualquer cor)
01 fita cetim (2 metros) – qualquer cor
10 saquinhos Zip-zap

MALA DO ALUNO:
Estes materiais deverão ser trazidos
diariamente e neles constar o nome do aluno
01 Estojo contendo: 04 lápis pretos (apontados)
01 apontador com depósito
02 borrachas
01 tubo de cola bastão
01 régua de 15 cm
01 caneta para retroprojetor

01 Estojo com divisória contendo:
01 caixa de lápis de cor aquarelável (12 cores)
01 caixa de gizão de cera (12cores)
01 caixa de caneta hidrocor (ponta fina)
01 tesoura sem ponta (boa qualidade)

Obs.: Marcar o nome da criança com caneta de retroprojetor nos lápis, canetinhas, giz de cera e
lápis de cor.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
01. Todo material (embalado em saco plástico e etiquetado com o nome do aluno), deverá ser
entregue na escola dia 26/1/2018.
02. Os cadernos deverão ser etiquetados com nome do aluno.
03. É importante que a tesoura seja de fácil manejo, com corte adequado. O nome do aluno deverá ser
gravado para evitar extravios e possibilitar aproveitamento nas próximas séries escolares. Verificar se
a tesoura é para destro ou canhoto.


Manter na mochila:
01 troca de roupa, com peças do uniforme, com o nome do aluno marcado.

Obs. Os materiais devem ser entregues no dia da reunião de pais.

Reunião de Pais
Ensino Fundamental I – Dia 26/1/2018
13h – 1ºs anos
14h – 2ºs anos
15h – 3ºs anos
16h – 4ºs anos
17h – 5ºs anos

