
LISTA DE MATERIAIS – 1° ano
01 jogo americano dobrável
01 garrafinha para água com bico
01 tesoura sem ponta (Mundial)
01 tubo grande de cola (90g)
01 pasta plástica vermelha com elástico (Polionda)
01 pasta plástica com elástico tamanho A 3 com alça (Polionda)
01 caixa de lápis de cor (12 cores)
06 lápis pretos
04 borrachas
02 apontadores com reservatório
01 pote vazio de sorvete (2 litros; retangular)
01 alfabeto móvel JOTT PLAY 72 peças
01 livro de literatura infantil para biblioteca de sala
01 caderno de linguagem especial meia pauta
01 caderno de matemática especial meia pauta
01 estojo para lápis
01 livro de Mandala de bolso – volumes 3, 10 ou 11- Ed. Vergara e Riba
01 gibi da Turma da Mônica
01 Livro de Ensino Religioso do Sistema Marista de Educação – volume 1- FTD
01 Livro da coleção Faça de Matemática – 1º. Ano – FTD

Projeto Formando Leitores:
· 1º tri - Muitos e alguns. Vera Lúcia Dias/ Romont Willy. Ed. Cortez
· 2° Tri – Confusão no jardim. Ferrucio Verdolin Filho. FTD
· 3° Tri - Que planeta é esse?. Regina Rennó. FTD

Informações importantes:

Fascículo do programa Lego Zoom - 1º Ano - A ser adquirido exclusivamente junto a loja on-line 
da Lego no link: https://anjo-da-guarda.carrinho.digital/
Demais informações no telefone da Lego/Curitiba: (41) 3029 4323 ou no e-mail de relacionamento: 
pr@lecrobotica.com.br.

Link para aquisição dos livros didáticos: https://ftdcomvoce.com.br/
Cupom: AGORA20PRAJG

Dicas:
a) Todo o material deve ter o nome da criança com letra caixa alta
b) Os cadernos devem ser encapados com plástico xadrez vermelho

Em 2020 caminharemos juntos com o Programa Escola Sem Bullying da Abrace –
Programas Preventivos, para um ambiente livre do bullying. Os materiais que 
deverão ser adquiridos para o Programa serão divulgados no início do ano letivo

REUNIÃO COM OS PAIS
Data: 27/01/2020 (segunda-feira)
Horário: 14h00
Local: Catedral (auditório do 
Colégio)
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