
 
 

 
 
 

Lista de Materiais 2019 
Ensino Fundamental I – 1º ano 

 
  

 01 caderno personalizado para o 1º ano, que será entregue 
na reunião. 

 01 caderno brochura capa dura-grande 96 folhas (capa lisa) 

 01 classificador (pasta com borrachinha) para o tema de casa 

 01 pasta com 50 sacos plásticos para organizar os trabalhos  

 01 pote de tinta têmpera grande (cor a escolher) 

 01 tubo de cola branca (90gr)  

 02 lápis de escrever, 2 borrachas e 1 apontador 

 01 Tesoura sem ponta (sugestão: Mundial ou Tramontina) 

 01 estojo    

 01 caixa de lápis de cor   

 01 caixa de giz de cera (bastão grosso)   

 01 conjunto de caneta hidrocor colorida com ponta grossa  

 01 caixa de massinha de modelar (sugestão: Corfix ou Acrilex)    

 01 conjunto de cola colorida (kit) 

 06 cores de tinta têmpera (kit)  

 01 Pincel com ponta chata nº 12  

 50 folhas A4 de desenho (gramatura 120g m²)  

 01 pacote de folhas A4 de cores vivas e variadas com 
gramatura 120g m² (sugestão: Canson)  

 01 bloco de folha de desenho A3  

 Guardanapo de tecido para o lanche  

 Paninho para limpar o pincel, pote pequeno para água (ex: 
pote de margarina)  

 Camisetão velho (do pai ou da mãe) para usar durante o 
trabalho com tinta para proteção do uniforme  

 01 caixa organizadora de plástico (personalizada) para 
guardar os materiais (35cmx20cm). (Pode ser a do ano 
anterior). 

 1 jogo pedagógico para idade ou pacote de letras de EVA. 

 1 estojo com creme dental e escova de dentes. 

 01 kit do aluno/ 1º ano – Programa Mente Inovadora, contém 
1 jogo de tabuleiro, 2 livros de atividades: 1º semestre - 
Administração e análise de dados, 2° semestre - Habilidades 
de pensamento lógico e 1 booklet para a família com 
orientações sobre a metodologia. O kit será entregue aos 
alunos no início do ano letivo. Opções de pagamento: 8 
parcelas de R$ 30,75 (fevereiro  a setembro de 2019) no 
boleto da mensalidade, ou pagamento à vista até 
15/01/2019. 

 

Livros de Literatura: 
O Dragão Comilão Autor: Rosana Rios – Editora - Scipione 
(1° Semestre) 
 
Arca de Ninguém. Autora: Mariana Caltabiano - Editora 
Scipione (2° Semestre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informações importantes  
•Todo o material, em especial livros e peças de uniforme, 
devem sem identificados;  
•Venda de livros: ocorrerá nos dias 06 e 27 de fevereiro 
de 2019, das 9 horas às 13 horas e das 14 horas até as 19 
horas. Valores com desconto e possibilidade de 
parcelamento no cartão (6x). Os livros podem ser 
adquiridos através de compra on-line a partir de 
10/01/2019, pelo site: www.domquixote-rs.com.br . A 
senha de acesso a lista da nossa escola é 
Tiradentescb2019. É necessário realizar um cadastro para 
a compra.  
•Uniforme escolar: As diferentes peças do uniforme 
devem ser adquiridas com a conveniada SM confecções 
(contato com Neila 51 98154 7355), uso obrigatório desde 
o primeiro dia de aula;  
•Brechó de uniformes: a partir de 21 de janeiro, das 
13h30 horas até as 17 horas na biblioteca;  
•Agenda escolar: será entregue no início do ano letivo, 
sendo material obrigatório. O valor de R$ 23,00 será 
debitado na mensalidade escolar de fevereiro.  
•A aulas iniciarão no dia 19/02 das 13h15 às 17h30. 
•O Turno Integral iniciará no dia 18 de fevereiro das 7h às 
13h.   

OBS.: Todo material deverá ser identificado e entregue para a professora da turma no 
dia da reunião do dia 18 de fevereiro, às 19 horas na sala do 1° ano. 

 


