NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
ESCOLA PAULISTINHA DE EDUCAÇÃO

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL – 2019
1º ANO A DO ENSINO FUNDAMENTAL
LIVROS DIDÁTICOS
*PROJETO UNO – A compra do material didático será efetuada diretamente no site do Sistema Uno de Ensino (UNOi) através do
link que enviaremos por e-mail para os pais /responsáveis.
MATERIAIS PEDAGÓGICOS
Quantidade
01

Descrição
Apontador com reservatório

01

Bloco criativo Lumi Paper

01

Bloco de folha de papel A3

01

Borracha branca macia

10

Botões – 5 grandes e 5 pequenos

01

Caderno de cartografia capa espiral – 96 folhas (2,00x2,75mm)

01
01

Caderno de linguagem brochura – 40 folhas capa dura Tilibra kids (trazer o que foi entregue as crianças do
INFANTIL II em 2018 ou similar)
Caderno pequeno capa dura na cor verde – 100 folhas (para agenda)

01

Caixa de lápis de cor (sugestão 24 cores)

01

Caixa de tinta guache (6 unidades)

01

Caixa de tinta plástica com 12 cores

01

Camiseta adulto “velha” para pintura

01

Cola bastão

02

Colas brancas

01

Estojo escolar com 02 divisórias

02

Lápis grafite

01

Pacote de lantejoulas grande

01

Pacote de palito de sorvete

01

Pasta catálogo com 50 saquinhos

01

Pasta fina com elástico – verde transparente

01

Peça de cetim colorida de 15 mm de largura – 10 metros

01

Peça de cetim colorida de 7 mm de largura – 10 metros

01

Pote de massinha – 500 gramas

01

Pote de massinha de 500 gr.

01

Régua plástica 15 cm

01

Rolo de durex

01

Rolo de fita crepe

10

Sacos plásticos (ofício) grosso

01

Sulfite A4 – 500 folhas

10

Tampinhas de garrafa PET

01

Tesoura sem ponta

MATERIAL DE ARTES
Quantidade
01
03
01

Descrição
Bloco de papel canson A4
Papel craft
Pincel chato nº 08

MATERIAL DE INGLÊS
Quantidade
02

Descrição
Papel sulfite A4 - pacote com 100 folhas

LIVROS PARADIDÁTICOS e JOGOS:
Serão indicados no início do próximo ano. Estes itens serão de uso coletivo e comporão o acervo de turmas
OBSERVAÇÕES
1.
2.
3.
4.

Os materiais e uniformes deverão ser identificados com nome e ano/série do aluno.
Os cadernos e livros deverão ser encapados com plástico transparente.
Enviar os materiais no primeiro dia de aula.
O material de estojo deverá ser supervisionado pelo responsável e reposto conforme necessidade
durante todo ano.

