Rua Pe. Alziro Roggia, 115 - Santa Maria/RS
Fone: (055) 3220.4550
Site: www.colegioantonioalvesramos.g12.br

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2020

1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
☞

Livro para o Projeto Temático Socioemocional: Deixa que eu não faço. Editora Ática.
* Poderá ser comprado o livro usado. É só entrar em contato com as famílias com filho no 1º ano em 2019.

MATERIAL INDIVIDUAL (DEVERÁ SER IDENTIFICADO):
02 cadernos de 96 folhas (grande), com espiral.
01 caderno de desenho 30 folhas para Língua Inglesa
01 caixa de lápis de cor 12 cores
01 tesoura sem ponta. Sugestão: Tramontina.
01 caixa de caneta hidrocor
01 toalha de mão para lanche

01 lápis preto
01 borracha
01 tubo de cola bastão
01 cola comum (Sugestão: Tenaz)
01 apontador comum
01 caixa de giz de cera

MATERIAL QUE DEVERÁ SER ENTREGUE PARA O(A) PROFESSOR(A):
02 colas coloridas
01 pacote de Tili Paper
04 folhas de desenho A3
100 folhas de desenho, tamanho ofício (gramatura 150)
01 tela para pintura (24x30)
02 tintas acrílicas (acrilex) para tela na cor _______________________
02 revistas para recorte
01 pacote de palito de picolé (colorido)
01 caixinha de lenço de papel
01 caixa de material dourado em madeira ou EVA
01 jogo pedagógico

01 cola gliter
02 gibis
01 caixa de massa de modelar
01 folha de EVA colorida
01 folha de EVA com gliter
01 caixa de tinta guache (6 cores)
01 rolo de fita parda larga
01 pincel chato nº 10
01 camiseta para atividade de pinturas
01 rolo de papel toalha

OBSERVAÇÕES:
- Se não for comprar usado, o Livro para o Projeto Socioemocional poderá ser adquirido com os representantes do Grupo Somos
Educação, nos dias nos dia 30 e 31 de janeiro ou 10 e 11 de fevereiro/2020 (o horário será comunicado através do site).
- Materiais extras e caderno de caligrafia poderão ser solicitados durante o ano letivo, conforme a necessidade.
- Será solicitado 1 jogo didático para cada aluno. As orientações serão fornecidas na 1ª reunião de pais.
- Sugerimos cuidado quanto ao tamanho das mochilas.
- Em todo o material escolar, inclusive o uniforme, deverá constar o nome do aluno.
É obrigatório para a prática de Educação Física: garrafinha com água, uso de tênis e uniforme.

INÍCIO DO ANO LETIVO: 17/02/2020

► ATENÇÃO: NESTE DIA ACONTECERÁ APENAS O 1º ENCONTRO DA FAMÍLIA E ALUNOS COM OS
PROFESSORES E A ENTREGA DOS MATERIAIS. NA SEQUÊNCIA TODOS SERÃO DISPENSADOS.
Manhã: EI e EF1: 7h 30min – 11h 50min

Tarde: EI e EF1: 13h 30min – 17h 30min

