
   
COLÉGIO SINODAL – PORTÃO 

LISTA DE MATERIAL – 2019 

1° ano – Ensino Fundamental 
 

 

TODO MATERIAL DEVERÁ ESTAR IDENTIFICADO 

 

1) MATERIAIS PARA ESTAREM NA MOCHILA DIARIAMENTE 

- 1 pasta simples com elástico (pasta de tema); 

- Agenda escolar (será entregue no início do ano letivo). 

 

Um estojo (tecido ou plástico), contendo: 

- 3 lápis pretos nº 2 (não lapiseira); 

- 2 apontadores (com depósito); 

- 2 borrachas brancas e macias; 

- 1 tubo de cola líquida grande;   

- 1 cola bastão grande; 

- 1 tesoura sem ponta (laser); 

- 1 régua de 15 cm. 

 

Outro estojo (tecido ou plástico), contendo: 

- 1 conjunto de canetas hidrográficas de ponta média (12 cores); 

- 1 caixa de lápis de cor (12 cores); 

- 1 caixa de giz de cera pequeno (12 cores). 

 

Obs: É importante que os materiais acima venham dentro dos estojos e identificados. 

 

2) MATERIAIS DO ALUNO QUE FICARÃO NA SALA DE AULA 

Uma caixa plástica, identificada, com tampa (tamanho máximo: caixa de sapatos), contendo: 

- 1 pano para limpar o pincel; 

- 1 pote de tinta têmpera Vermelha ou Laranja; 

- 2 pincéis chatos nº14 e n°10; 

- 1 pote para lavar o pincel com tampa (tipo de nata); 

- 1 camiseta velha e grande para ser usada nas aulas de artes (com nome); 

- 1 pacote de letras de EVA pequenas; 

- 1 fita mimosa (qualquer cor); 

- 1 almofada simples. 

Obs.: É importante que os materiais acima já venham dentro da caixa.  

 

Dentro de uma sacola plástica, identificada: 

- 2 revistas para recorte; 

- 1 jornal; 

- 50 folhas brancas tamanho A4 – 75g/m²; 

- 1 bloco de desenho 140g/m² A4 sem margem e branco; 

- 1 bloco de desenho  A3 sem margem; 

- 4 rolos de papel toalha; 

- 1 caixa de massa de modelar Soft (12 cores); 

- 1 pacote de folha colorida Canson – 80gm² A4; 

- 1 brinquedo para deixar na sala de aula (carrinho, boneca, panelinhas, bichos); 

- 1 cartolina simples; 



- 2 encartes de mercado; 

- 1 pasta simples com elástico (para tema de casa) identificada. 

 

3) MATERIAL PARA MÚSICA 

- 1 caderno de desenho. 

 

4)  LIVROS DO PROJETO “ALUNO-LEITOR”: Durante o ano letivo, realizaremos a compra e a leitura de 
2 livros de literatura infantil. Os títulos serão informados posteriormente. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Trazer somente o material solicitado. 

 Os materiais deverão ser simples e não em forma de brinquedo. 

 Repor o material na medida em que for terminando. 

 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 na mochila. 

 O aluno poderá aproveitar os materiais de anos anteriores se não estiverem totalmente utilizados. 

 Trazer diariamente uma garrafa identificada com água para consumo em aula.  

 O uniforme para Educação Física é camiseta, tênis, abrigo ou bermuda do uniforme escolar. 

 É necessário que os materiais diversos que ficarão na sala de aula, sejam trazidos no dia da 
entrevista. 

 O aluno deverá vir ao Colégio com o uniforme completo. Ele pode ser adquirido nos seguintes 

locais: 

o BN Company - Av. Brasil, 718, sala 105, Centro – Portão. Telefone 3562 5307; 

o DC Uniformes - Rua São Caetano, 364, Centro – São Leopoldo. Telefone 3589 7200. 

 

 

 

Atenção 

Reunião de pais e professores 

Segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2019, às 19h, nas dependências da escola. 

 

Durante a reunião, serão agendados os horários para as entrevistas individuais, que serão realizadas na 
terça-feira, dia 12 de fevereiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


