UNIDADE BUTANTÃ

LISTA DE MATERIAIS | 1º ANO
LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS – Identificar com nome do Aluno
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Conjunto de Livros Didáticos: Coleção Acrescer – Adquirir na Secretaria da Escola
Didático : Inglês INCREDIBLE ENGLISH 1 - Class Book - 2ª Ed. - Oxford - Adquirir na Secretaria da Escola
Bíblia da Garotada - Ed. Hagnos
Didático: Ensino Bíblico: Pluguinho “A vida de Jesus e suas histórias” (Cristã Evangélica)
Paradidático: ”Fofoquinha, a foca fofa” Paulo Debs editora: Hagnos (1º trimestre)
Paradidático: “Como era doce o meu rio” – Ivacy e Ieda Oliveira - CPB (2º trimestre)
Paradidático: Um dia desses editora: Atica autora: Ana Maria Machado ( 3º trimestre)

MATERIAL INDIVIDUAL - Identificar com nome do aluno
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Fichário com divisória - modelo personalizado CRE (uso obrigatório - adquirir na Escola)
Mochila - modelo personalizado CRE - Adquirir na Secretaria da Escola
Lancheira – modelo personalizado CRE - Adquirir na Secretaria da Escola
Estojo grande com 3 divisórias - modelo personalizado CRE - Adquirir na Secretaria da Escola
Borrachas brancas
Apontadores com coletores
Lápis grafite nº2 Faber Castell (não pode ser substituído por lapiseira)
Caixa de lápis de cor grande (24 cores)
Caixa de canetas hidrográficas de ponta fina (12 cores) Faber Castell
Tesoura sem ponta (Mundial)
Tubos de cola Pritt – pequenos
Tubos de cola líquida 40 gramas
Camiseta de adulto usada, para aula de artes (para proteção do uniforme)
Tela para pintura (30 x 40cm)
Caixa de giz de cera grosso com 12 cores Faber Castell
Pastas catálogo com 30 plásticos (Música e Artes)
Pasta polionda escolar lombada 5 cm (verde)
Caixa de cola colorida (6 cores)
Cola glitter
Ábaco
Marca texto

IMPORTANTE
Em alguns itens desta lista, apresentamos a marca do fabricante do produto a título de referência. A
intenção é garantir o uso de material de boa qualidade na confecção dos trabalhos dos alunos.
ANTES DE REALIZAR A COMPRA DA LISTA, LEIA AS INSTRUÇÕES DA PÁGINA SEGUINTE SOBRE OS
TIPOS DE PERSONAGENS NOS MATERIAIS ESCOLARES.

UNIDADE BUTANTÃ

LISTA DE MATERIAIS | 1º ANO

MATERIAL DE USO COLETIVO (Sem Identificação)
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Pacotes de papel canson A4 - 150g
Rolo para pintura
Plásticos com 4 furos (grosso)
Potes de massa para modelar pequeno (UTI Gutti – não pode ser com glitter)
Pacote de palito de picolé
Rolos de fita crepe

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
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Necessaire que deverá conter: escova de dente, creme dental, copo plástico e toalhinha)
Pacote de lenço umedecido
Squeeze (com o nome da criança)
Toalhinha para refeição que deverá ficar dentro da lancheira
Caixa de lenço de papel

Observações:
1. Material de uso coletivo: Este material será utilizado em grupo, facilitando e dinamizando a realização
das atividades propostas. Não deverá ser etiquetado. Por ocasião dos eventos e projetos pedagógicos,
poderão ser solicitados outros materiais.
2. Material individual e de classe: Deverá ser reposto durante o ano, conforme a necessidade, e estar
identificado com nome. Não será permitido o uso de materiais com desenhos ou figuras que firam a
visão cristã, tais como: bruxas, duendes, vampiros, monstros e outros. Qualquer dúvida, entrar em
contato com a escola antes de adquirir o material.
3. Os materiais deverão ser entregues na escola nos dias 23 ou 24/01/2019 para conferência e
organização (no dia 25/01/19 não haverá expediente na escola).

