LISTA DE MATERIAL – 2020
1º ano do Ensino Fundamental
Colégio Sinodal – São Leopoldo

TODO MATERIAL DEVERÁ ESTAR IDENTIFICADO
1) MATERIAL PARA ESTAR DIARIAMENTE NA MOCHILA
- 1 guardanapo de pano para o lanche;
- 1 conjunto de canetas hidrográficas de ponta média (12 cores), guardados em estojo de tecido ou
de plástico resistente;
- 1 caixa de lápis de cor (12 cores), guardado em estojo de tecido ou de plástico resistente;
- 1 caixa de giz de cera simples
- 1 estojo contendo:
 2 lápis pretos nº 2 (não lapiseira)
 1 cola em bastão grande (40 gramas)
 1 apontador com depósito
 2 borrachas brancas e macias
 1 tubo de cola grande (líquida)
 1 tesoura sem ponta (laser)
 1 pasta plástica fina com elástico
Obs.: Identificar individualmente os lápis de cor e as canetinhas e demais materiais.
2) MATERIAIS DIVERSOS DO ALUNO QUE FICARÃO NA SALA DE AULA
2.1 UMA caixa plástica identificada, com tampa (tamanho máximo: caixa de sapatos 33cm x 18cm)
contendo:
- 12 cores de tinta têmpera guache pequena
- 2 pincéis chatos nº 6 e nº 14
- 1 pano para limpar o pincel
- 1 pote para lavar o pincel
- 2 unidades de cola glitter
- 1 camiseta para artes com nome (não avental)
- 100 palitos de picolé dentro de um pote
- 1 pacote com lantejoulas
Obs.: É necessário que os materiais acima já venham dentro da caixa.
2.2 Uma sacola plástica, contendo:
- 1 revista colorida
- 4 rolos de papel-toalha
- 1 bloco de desenho 140g/m2 branco A3 (1 branco)
- 2 blocos de desenho 140g/m2 branco A4
- 1 pacote de papel Canson colorido A4
- 1 balde com pazinha
- 1 caixa de modelar soft (12 cores)
- 1 jornal
- 1 caderno de desenho grande brochura capa dura 40fls para as aulas de Música
- 1 brinquedo simples de uso coletivo (boneca, carrinhos, panelinhas...)
- 2 metros de fita mimosa
- 1 pasta com 50 sacos plásticos grossos identificados
Obs.: É necessário que todos os materiais do item 2 sejam trazidos no dia da entrevista. Sugerimos o
reaproveitamento dos materiais escolares que sobraram do ano anterior.
3) PROJETO “ALUNO-LEITOR”
- Durante o ano letivo, realizaremos a leitura e a compra de 1 livro de literatura infantil.

4) MATERIAL PARA LÍNGUA INGLESA
4.1 Alunos que NÃO fazem o Sinodal Bilíngue
- Livro: SHIPTON, Paul. First Explorers 1. Class Book. Ed. Oxford University.
- 1 caixa de modelar soft
- 1 pasta plástica fina com elástico

4.2 Alunos que fazem o Sinodal Bilíngue
- 1 pasta fina com elástico
- 1 caixa de massa de modelar soft
- Livro: SILECI, Susan Bannan; JACKSON, Patrick. Shine on! 1. Student Book & Extra Practice. Ed.
Oxford.

OBSERVAÇÕES:
1. As observações sobre estojos leves e número indicado de cores (lápis de cor e hidrográficas) são
extremamente importantes para evitar problemas de excesso de peso das mochilas e
organização sobre a classe.
2. Aconselha-se que, no momento da compra da mochila, além da preocupação com sua estética,
também haja a preocupação com o seu peso e que caibam os materiais do item 1.
3. O uniforme para Educação Física é tênis, abrigo ou bermuda do uniforme escolar.
4. Uso obrigatório do uniforme completo. Todas as peças devem ser identificadas. Onde adquirir:
na guarita da escola (Av. Dr. Mário Sperb, 874) e na DC Uniformes (Rua São Caetano, 364 –
5. Centro/São Leopoldo).

6. Os livros de L. Inglesa, por serem importados, serão vendidos na escola.

Datas importantes:
Reunião de Pais: 10.02.2020 (segunda-feira) às 19 horas, na sala de aula do 1º ano. Nesta reunião haverá
o agendamento de entrevistas.
Entrevistas individuais (PAIS E ALUNOS): 11.02.2020 (terça-feira): horários serão agendados na reunião
de pais.

