01

Colégio Marista São Pedro

LISTA DE MATERIAIS

revistinha

de

atividades

(palavras cruzadas

Picolé)
1 pote plástico médio

1º ANO EFI/2012

Massinha de modelar

Inglês

Sobras de lã

1 pasta com 20 plásticos
Livro: Bounce For Kids
Autores:

Julie

Para ter no estojo ou mochila:
Kniveton,

Ângela

Llanas,

01 tesoura sem ponta

Bette Roseli e Ruth Bron. Livro 1 – Ed.

lápis preto

Macmillan

lápis de cor
borracha

Educação Física
-

Uniforme

apontador
(camiseta)

e

roupa

e

calçado

canetinhas (hidrocor)

apropriado à prática esportiva

giz de cera

- Garrafa d’água

escova de dentes e creme dental

- 1 bolinha de tênis

guardanapo para o lanche (de tecido)

Para ficar no armário da sala de aula:
200 folhas de papel branco tamanho A4
100 folhas de papel colorido tamanho A4

1º Semestre:
Livro de números do Marcelo – Ruth Rocha –
Quinteto Editorial

20 folhas pautadas
02 pacotes de papel color set

Livros Literários:

ou canson tamanho

Inventa – desinventa – Marta Lagarta - FTD

ofício
01 caderno pequeno e fino
02 cadernos grandes
01 folha de papel gessado

2º Semestre:
Será escolhido de acordo com o projeto que estará
sendo desenvolvido.

01 folha de papel cartaz
03 tubos de cola líquida (um tubo fica na mochila)
01 régua
01 pincel

Observação importante: Todos os materiais
deverão vir devidamente identificados com o
nome da criança.

01 rolo de fita crepe marron larga
1 caixa de cola colorida
1 folha de EVA tamanho A4
01 potinho de lantejoula
01 tubo de cola glíter
01 caixinha de têmperas pequenas
15 sacos plásticos com furos (tamanho ofício)
03 envelopes pardos (tamanho ofício)
02 revistas velhas
02 gibis
02 livros de literatura infantil
02 pastas finas com elástico (uma azul e outra

A Editora FTD estará presente no Marista São Pedro,
na Livraria Arte da Leitura para realizar a venda
do material didático com desconto especial de 10%.
Salientamos

que

todo

livro

didático

será

personalizado.
Horários de atendimento
Plantão de férias (a partir de 04/01/2012 até volta
às aulas)


9h às 11h



14h às 17h

Após volta às aulas, horário normal:

vermelha)



7h30min às 12h

01 jogo pedagógico (pode ser usado)



13h15min às 18h

