LISTA DE MATERIAL
1º ANO do Ensino Fundamental/2019

1) Material identificado para estar diariamente na mochila (trazer no 1º dia de
aula):
● 1 caderno do Mauá nas cores vermelho, azul, verde ou amarelo: brochura, capa dura,
de 96 folhas, com capa plástica;
● 1 estojo simples contendo: 3 lápis de escrever pretos nº 2 apontados; 1 apontador
simples com depósito; 1 borracha branca; 1 régua pequena que caiba no estojo; 1 tubo
de cola de 40g; 1 tesoura escolar;
● 1 estojo simples contendo: 12 lápis de cor; 12 canetinhas;
● 1 toalha para o lanche.

2) Materiais que devem estar identificados e que ficarão na sala de aula ou
utilizados de forma coletiva (trazer na entrevista em uma sacola identificada com
o nome do aluno bem visível):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

alfabeto móvel pequeno de EVA, com vogais adicionais (em torno de 5 cm);
2 pastas de plástico, finas, com elástico (uma transparente e outra colorida);
1 bloco de folhas para recorte e dobradura A4, 75g, com 25 folhas coloridas (5 cores);
1 bloco criativo com 32 folhas (8 cores);
1 caixa de massa de modelar de 12 cores, tradicional, não "soft";
1 tubo de cola líquida gel de 40g;
2 gibis educativos (Turma da Mônica, Disney);
1 revista Passatempo ou Picolé (nível adequado a idade de 6 a 7 anos);
50 folhas brancas de desenho 120g;
50 folhas de papel sulfite branco, A4, 75g;
2 revistas para recortar (adequadas à idade);
1 balde com pazinha;
1 brinquedo para uso coletivo, a escolher: boneca(s), boneco(s), carro(s);
utensílios para casinha, a escolher: panelas, chaleiras, bules, colheres, espumadeiras,
bacia;
● 1 pasta maleta com alça para folhas tamanho A3.

3) Projeto Literário (identificar os materiais):
● Livro: ROCHA, Ruth. O menino que aprendeu a ver. Editora Salamandra.
● 1 livro para leitura na sala (sugestões serão entregues na reunião de pais).
● Durante o ano será adquirido outro livro, cujo preço e forma de aquisição serão
comunicados.

4) Livros didáticos (identificar os materiais):
● IMENES, Luiz Marcio. LELLIS, Marcelo. MILANI, Estela. Projeto Presente Matemática - 1 º Ano. Ed.Moderna, 2015, 4ª edição.
Obs.:Devido ao material ser consumível, não poderá ser utilizado livro usado.

5) Material para Língua Inglesa:
●

Será adotado um livro cujas informações serão divulgadas no início do ano letivo.

OBSERVAÇÕES :
- À medida que forem terminando, os cadernos e outros materiais de uso diário deverão
ser repostos seguindo as especificações desta lista. O material do estojo deve ser
constantemente verificado pelos pais.
- Todos os pertences da criança (lancheira, mochila, garrafa térmica, copo, potes de lanche
e material escolar) deverão estar identificados com o nome e a turma (bordados ou com
caneta de tecido/permanente).
- Nos cadernos, pastas e livros, os nomes devem estar escritos na frente, bem visíveis.
- Pedimos especial atenção à mochila do estudante, buscando, desde a aquisição, um
modelo simples e leve, colaborando assim para a diminuição do peso a ser transportado
todos os dias.
- No início do ano letivo, serão adquiridos outros materiais didáticos e o valor correspondente
a cada aluno, será repassado pelo boleto (DOC).
- É obrigatório o uso diário do uniforme completo. Para facilitar o encaminhamento das
peças ao seu dono, é muito importante que todas venham identificadas com nome completo
bordado ou com caneta de tecido/permanente, em local visível.
- A Ficha de Saúde , disponível no menu dos serviços, no site do Colégio Mauá, deverá ser
preenchida no período de 01 de dezembro a 15 de fevereiro. Alterações que venham a
ocorrer, no decorrer do ano letivo, deverão ser registradas no sistema e comunicadas, através
da agenda, ao professor de Educação Física.
- Normas e orientações de convivência
Para que se possa contribuir na segurança , organização e qualidade das atividades coletivas
realizadas em nossa instituição escolar, solicitamos que todos os pais, mães e responsáveis
se
apropriem
do
Manual
de
Instruções
no
site
do
Colégio
Mauá:
http://www.maua.g12.br/maua/fundamental1-4
- A Entrevista com Pais, realizada pelas professoras dos 1º Anos, ocorrerá nos dias 8, 11 e
12 de fevereiro. O horário, bem como o nome da professora e turma serão comunicados a
partir do dia 29 de janeiro de 2019 através de e-mail e uma correspondência via correio.

