LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019 – 1º ANO

ENSINO FUNDAMENTAL I

Prezados Pais e/ou Responsáveis
A lista de material é constituída, única e exclusivamente, de itens indispensáveis ao cotidiano escolar do (a) seu (sua)
filho (a), no decorrer do ano letivo de 2019. Portanto, a entrega do material individual e coletivo deverá ser feita no dia 16/01,
no horário em que o aluno irá estudar.
Observações:
As listas abaixo estão de acordo com a Lei Federal 12.886/2013, Lei Municipal nº 6.556 e TAC (Termo de Ajustamento de
1ª –
Conduta) – entre o colégio MOTIVA, o Ministério Público do Estado da Paraíba e o PROCON Municipal de Campina Grande;
2ª – Todo o material individual e de uso pessoal deverá ser identificado com o nome, ano e turno do aluno;
3ª – Os cadernos e livros deverão ser encapados com plástico transparente;
4ª – O início das aulas acontecerá no dia 23.01.2019 (quarta-feira).
QUANT.
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
01
Blusa usada de adulto (para uso nas atividades de pintura).
01
Tesoura sem ponta com o nome da criança gravado
01
Toalhinha para mãos (enviar na lancheira diariamente)
Garrafa ou squeeze para água – USO OBRIGATÓRIO – Por uma questão sustentável, não forneceremos, na Escola, copos
01
descartáveis.
Estojo completo (2 lápis grafite, borracha, apontador, 1 caixa de lápis de pintar, 1 caixa de lápis hidrocor, 1 caixa de
01
giz de cera, cola bastão)
04
Classificador plástico para atividades (poderá ser adquirido na Escola).
01
Escarcela com elástico (plástica – para transportar a tarefa de casa)
01
Caderno de pauta (adquirir na Escola – Livraria Seara)
01
Kit Material Dourado

MATERIAL DIVERSIFICADO PARA USO DO ALUNO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS INDIVIDUAIS E/OU COLETIVAS
03

APONTADOR PARA LÁPIS

03

BLOCO DE PAPEL A3-140g/m²

03

BLOCO DE PAPEL A4-140g/m²(cor branca)

03

BORRACHA

03

CANETA PARA TECIDO (cores variadas)

02
01

CAIXA DE LÁPIS HIDROCOR FINO (12
cores)
CAIXA DE LÁPIS HIDROCOR GROSSO (12
cores)

02

CAIXA DE GIZ DE CERA (12 cores)

01

CAIXA DE LÁPIS DE COR (Triangular fino)

02

CAIXA DE MASSA DE MODELAR DE AMIDO

10

LÁPIS GRAFITE TRIANGULAR FINO

2m

FELTRO (preto)

Para refazer as pontas dos lápis, em sala de aula
Para confecção de cartões/cartazes em datas festivas, convites e nas
aulas de artes para releitura de obras
Para confecção de cartões/cartazes em datas festivas, convites e uso
em atividades didático-curriculares.
Para apagar as escritas e desenhos das crianças, quando necessário
Para trabalhos individuais de desenho e pintura, em tecido, feitos nas
aulas de artes e datas comemorativas (Dia das Mães, Pais, avós, etc).

Para realizar pinturas e produções de desenhos feitos pelas crianças
em momentos de atividades de artes.

Para realizar trabalhos manuais de modelagem/escultura que
acontecem diariamente
Para realizar atividades de escrita e desenho que acontecem
diariamente
Para usar em trabalhos individuais (produção pedagógica) feitos em
materiais variados e em aula de artes (ex. técnica assemblage) etc.

02

FOLHA DE CARTOLINA 60KG

02

FOLHA DE CARTOLINA COLORSET

02

FOLHA DE PAPEL CELOFANE

02

FOLHA DE PAPEL LASER

Para utilizar na confecção de cartazes e pinturas coletivas
Para produzir trabalhos em eventos e datas comemorativas
Para realizar trabalhos de artes
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02

FOLHA DE PAPEL CREPOM PARAFINADO

04

FOLHA DE EVA (estampado)

03

FOLHA DE EVA COM GLITTER

02

PACOTE DE PAPEL A4 COLORIDO (color
card) 120g/m²

01

PACOTE DE PAPEL A4 COLORIDO -75/m²

01

PACOTE DE PAPEL A4 FLUORESCENTE

02

LIXA DE PAREDE N° 60

01

NOVELO DE LÃ (preto e branco)

01

PACOTE DE PALITO DE PICOLÉ
(50 UNIDADES)

01

PINCEL TRINCHA

01

PINCEL ACHATADO nº 16

03

POTE DE TINTA DE TECIDO (250 ML)

01

TUBO DE TINTA NANQUIM

1m

TECIDO ESTAMPADO COM MOTIVOS
INFANTIS

03

REVISTA USADA

02

GIBI (MAURÍCIO DE SOUZA)

02

BOLA DE ISOPOR - 50 mm

03

ROLO DE DUREX LARGO COLORIDO
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Para trabalhar picote, rasgadura, amassadura em trabalhos de arte
diversos
Para usar em trabalhos individuais de colagem, produção de cartazes,
confecção de máscaras, pelos alunos.
Para usar em atividades de arte (cartões em datas comemorativas,
convites e trabalhos pedagógicos diversos.
Para realizar atividades de artes e produção de cartões, convites e
outras atividades pedagógicas
Para confeccionar trabalhos artísticos, além de convites, cartões, etc.
Para atividades, nas aulas de artes (ex. pintura com giz cera sobre
lixa).
Para utilizar em atividade de arte/ medidas matemáticas não
padronizadas/convencionais.
Para realizar trabalhos artísticos e de matemática (contagem,
classificação, etc.)

Para usar em atividade de arte e produção de painéis coletivos em
datas comemorativas (Dia de Pais, Mães, Avós)

Para uso individual em trabalhos pedagógicos feitos em materiais
variados, durante o ano letivo e, também, em datas comemorativas e
em aula de artes, utilizando, por exemplo a técnica da brincolagem,
onde a criança recorta estampas do tecido (flores, animalzinho, etc.)
cola sobre outra superfície e, depois, completa a cena com desenhos
diversos, produzidos por ela.
Para realizar pesquisas e fazer recortes de gravuras e palavras
Para realizar leituras diversas a partir do gênero textual mencionado
Para realizar atividades nas aulas de arte e vivenciar conceitos
matemáticos
Para atividades matemáticas envolvendo unidades de medidas,
atividades artísticas e produção de convites, cartazes etc.

