LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019-20 | 1º Ano
2

Cadernos A4 pautados (capa preta)

1

Esferográfica Bic de cor à escolha (evitar Gel ou Roller)

1

Caderno A4 quadriculado (capa preta)

4

Lápis de carvão 2HB Staedtler

1

Caderno A4 liso (capa preta)

1 caixa

Lápis de cor Faber-Castell, Maped ou Staedtler

1

Capa de Projetos A3 (Há na Staples em cartão e em plástico)

1 caixa

Lápis de cera (tipo Bic)

1

Capa de elásticos A4 (espalmada)

1 caixa

Canetas de feltro Staedtler triplus color ou Bic Kids Coleur

1

Bolsa plástica A5 (tipo envelope)

1 caixa

Aguarelas

1

Bloco de papel cavalinho A3

3

Estojos (tipo bolsa)

1

Resma de papel branco A4 (80 g/m2)

1

Régua (mín.15 cm; máx. 20 cm)

1

Dossier A4 lombada larga, 2 argolas

1

Tesoura com pontas redondas

10

Micas

3

Tubos de cola em stick UHU 21 gr

1

Bloco de cartolinas A4

1

Puzzle ou jogo didático (usado ou não, para ficar na sala de aula)

1

Afia com depósito para aparas

1

Livro de literatura infantil (usado ou não, para ficar na sala de aula)

3

Borrachas para lápis (brancas) Faber-Castell, Rotring ou Maped

1

Almofada (usada ou não, para ficar na sala de aula)

2

Lápis de Grafite para aprender a escrever Bic Kids (há nos hipermercados)

1

Par de sapatilhas para a Ginástica

1

PEN de 8 GB para a aula de Música (pode ser uma reutilizada)

1

Caneta de acetato preta

1

Embalagem de Pasta para Moldar (há nos hipermercados)

1

Embalagem de Etiquetas para identificar materiais e trabalhos

1

Esferográfica Bic azul (evitar Gel ou Roller)

2

Embalagens de tecidos autocolantes (Há na loja Ale–Hop)

Notas: a) As marcas apresentadas são sugestões da professora, não sendo a sua escolha de caráter obrigatório; b) Todo o material deve vir devidamente identificado com o nome e o ano do aluno (livros no exterior/frente
da capa); c) Os cadernos não devem ser identificados (será a Professora a fazê-lo em letra manuscrita, de modo a possibilitar um exercício diário de reconhecimento/memorização dos nomes da turma). d) Não devem
ser usados estojos de lata; e) Esta lista foi planeada para todo o ano letivo. No entanto, caso seja necessária a aquisição adicional de material escolar ao longo do ano, a Professora comunicará aos alunos e aos
encarregados de educação com a devida antecedência.

