LISTA DE MATERIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 2019
1º ANO
Material Individual
Discriminação
Quantidade
Garrafa de água com nome
1
Agenda do Instituto Ivoti
1
Material didático MenteInovadora a ser adquirido no Instituto Ivoti
Caixa para guardar o material – a ser adquirida no Instituto Ivoti – tamanho padrão
1
2,31itros
Lápis de escrever – B
2
Borracha branca macia
1
Tesoura com bom corte, sem ponta.
1
Apontador com reservatório – um furo
1
Cola bastão de boa qualidade
1
Estojo escolar
1
Cola branca líquida em tubo pequeno
1
Caixa de lápis de cor – 12 cores
1
Caixa de lápis de cera – 12 cores, curto e grosso.
1
Caixa de caneta hidrocor – ponta grossa – 6 cores
1
Bloco de desenho ¼, sem pauta, sem espiral, grampeado ou costurado – capa dura se
1
encontrar ou encapado com reforço (48 folhas).
Caixa de lenço de papel sem perfume
2
Camiseta adulta, manga curta. (Para utilizar nas atividades de Artes)
1
Pincel nº8 – chato
1
Pincel nº14 – chato
1
Caixa de giz pastel oleoso – simples
1
Pasta arquivo AZ, lombo estreito, com 2 furos
1
Pasta de plástico com elástico fina
1
Cola colorida – 6 cores
1
Caderno com formatação diferenciada – a ser adquirido no Instituto Ivoti, na primeira
1
semana de aula.
Material de uso coletivo- Este material será utilizado por todos os alunos em atividades pedagógicas não
havendo necessidade de identificação do mesmo.
Discriminação
Quantidade
Pote de massa de modelar (soft) à base de amido – 220g
2
Pacote de folhas coloridas – Colorido Criativo
1
Pacote de 20 folhas desenho branca A4- 180g
1
Pacote de 20 folhas desenho branca A3 – 240g
1
Gibi infantil para a biblioteca da sala de aula
2
Pacote de lantejoulas(turno da manhã); Pacote miçangas M ( tarde)
1
Brinquedos de areia (turno manhã)
1
Brinquedos para a sala (turno tarde)
1
Pote de tinta têmpera – 250 ml (manhã: laranja - tarde: branco)
1
Observações:
1. Em todo material deverá constar o nome da criança (inclusive nos lápis de cor, cera, etc).
2. Repor sempre o material, quando terminar.
3. Mochilas: alertamos para que observem o tamanho e o peso das mesmas, pois estas precisam ser carregadas
pelas crianças nas escadas.
4. a) Literatura 1º ano - Manhã: os livros abaixo farão parte do trabalho do 1ºano– Bilíngue para
complementar os projetos desenvolvidos.
Conni kommt in die Schule Autor: Liane Schneider Editora: Carlsen ISBN: 978-3-551-08846-8
ELI Bildwörterbuch Deutsch – Junior Editora: ELI/Klett ISBN: 978888148435 (será utilizado no 1º e 2º ano)
Sugestão de livrarias para a compra dos livros de alemão: SBS/Cultura/Hermann (POA), Moin (Ivoti).
Sugestão de site: www.amazon.de
*Recomendamos que a encomenda dos livros seja feita ainda em dezembro em função da demora na
importação.
b) Literatura 1º ano - Tarde: o livro abaixo fará parte do trabalho do 1º ano da tarde para complementar os
projetos desenvolvidos.
Férias na Floresta Autora: Leia Cassol
Editora: Cassol
ISBN: 9788589508124

