
 

          COLÉGIO SINODAL TIRADENTES 

        Transformando sonhos em possibilidades 

Lista de Materiais 2020 / 1º ano EF 
   Obs.: Todo material deverá ser identificado e entregue para a professora da turma no dia da reunião 

de pais, (17/02) às 19 horas, na sala do 1º ano 
 

 01 caderno grande quadriculado 1cm x 1cm (preferência de brochura) 
 01 caderno grande com 96 folhas – capa dura de brochura (Não será aceito caderno espiral) 
 01 pasta com 50 sacos plásticos para organizar os trabalhos  
 01 tinta têmpera grande (cor a escolher) 
 01 tubo de cola branca (90gr)  e 01 cola bastão 
 01 estojo, 02 lápis de escrever , 01 borracha, 01 apontador 
 01 tesoura sem ponta (sugestão: Mundial ou Tramontina) 
 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)    
 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 estojo com creme dental e escova de dentes. 
 Livros Didáticos: 

Dicionário Minidicionário de Língua Portuguesa (sugestão: Luft / Ática) 

Demais  
componentes  
curriculares 

O material didático a ser utilizado nos componentes curriculares de  Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências e História/Geografia  é da Solução Educacional Anglo. 
A venda deste  material será exclusivamente no Colégio, de 4 a 6 de fevereiro, das 10h 
às 13h e das 17h às 18h 30, com as seguintes opções de pagamento: Compras à vista 
com 5% de desconto. Compras no boleto ou cartão de crédito em até 9x sem juros.  
Nesta mesma data haverá a opção de compra dos livros de literatura em condições 
diferenciadas no Colégio. 

 Livros de Literatura: 

TÍTULO 1 A Primavera da Lagarta. ROCHA, Ruth. Ed. Salamandra. 32pág. – série Vou te Contar. 
ISBN: 9788516065331 

TÍTULO 2  Não Confunda. FURNARI, Eva.    Ed. Moderna. 3ª ed. 32 pag. ISBN; 9788516060237. 

Informações importantes: 
 Atenção! Todo o material deve ser identificado e entregue para a professora na reunião dia 17/02. 
 Início do ano letivo para 1º ano: Dia 18 de fevereiro de 2020    -   Horário: 13h15min às 17h30min. 
 O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares. Sua modelagem segue um padrão, 

sendo confeccionado oficialmente pelas seguintes autorizadas:  SM Uniformes: 98154-7955 c/ Neila 
e  Malhas Demétrio: 3597-6389. Todas as peças devem ser identificadas.   

 Brechó de Uniformes disponível a partir de 27 de janeiro, das 13h30min às 17 horas na Biblioteca. 
 Agenda escolar será entregue no início do ano letivo, sendo material de uso diário obrigatório. O 

valor de R$ 24,00 será debitado na mensalidade escolar de fevereiro. 
 Turno Oposto - Ed. Infantil ao 5º ano: Horário das 7h às 13h15.  Vagas limitadas com inscrições até 

dia dia 23 de janeiro. As atividades iniciam no dia 27 de janeiro. No período de recesso de inverno, 
seguirão com atividade normal. Maiores informações na secretaria. 

 Contatos: Fone: 3038-1828 ou 3597-1237 / e-mail: secretaria@sinodaltiradentes.com.br  

  sinodaltiradentes.com.br        @sinodaltiradentes      facebook.com/cstiradentes/  
                                                                  (curte lá ; ) 


