
                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

      INSTITUTO SÃO FRANCISCO - CACHOEIRINHA 

 Educando com a Graça de Deus! 

ATENÇÃO: Senhores Pais e/ou Responsáveis, fiquem atentos ao GUIA ESCOLAR 2020. Nele 

constam todas as datas de reuniões e eventos do ano letivo. Participem de todas as atividades escolares! 

MATERIAL ESCOLAR – 2020 
1ª ANO D0 ENSINO FUNDAMENTAL  

PAPÉIS 

   25 folhas de desenho tamanho extra  A3 

   25 folhas de papel de desenho 

   02 blocos colorido de papel creative 

   50 folhas de ofício colorida 

  100 folhas brancas A4 

   01 caderno Linguagem 40 folhas (Largura: 190mm, 

altura: 248mm / Papel 70g m2) Sem Espiral 

   01 caderno quadriculado (para matemática) 

 

 DESENHO E PINTURA  

 * 01 caixa de giz de cera curto ( 12 cores ) 

 * 01 caixa de lápis de cor grande (12 cores) 

 * 02 lápis pretos 

 * 01 tesoura sem ponta                  

 * 01 borracha branca 

 * 01 apontador com depósito 

 * 01 conjunto de hidrocor  (ponta grossa) 

    01 pincel n
o
 14  

    01 conjunto de tinta têmpera (6 cores) 

    02 tubos de cola branca 40gr 

    02 tubos de cola bastão grande 

    01 caixa de cola colorida 

 

MODELAGEM 
 02 caixas de massinha de modelar  (12 cores) 

  

OUTROS 

*01 pasta plástica com elástico - espessura fina 

  01 pacote de palitos de picolé coloridos 

  01 pote pequeno com tampa para guardar massinha de  

modelar (com nome) 

   01 estojo para guardar lápis, borracha e apontador 

  Material dourado ( de uso  individual) 

  02 metros de TNT 

  01 fita crepe larga 

  01 jogo pedagógico – (uso individual, a combinar com 

a professora) 

  02 placas de EVA, tamanho A3 (cores diferentes) 

 01 pacote de números em EVA, tamanho médio 

 02 pacotes de letras em EVA, tamanho médio 

 03 revistas para recorte (adequadas para a idade) 

 01 pano multiuso (para pintura) 

 02 Livros de literatura infantil ( de acordo com a faixa 

etária) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MATERIAL PARA MÚSICA 

 

01 Instrumento musical, identificado com o nome do aluno 

(Sugestões -  Ovinho, Ganzá, pequeno.   (Encontram-se em lojas de 

instrumentos musicais) 

 

HIGIENE (devem ser identificados) 

 01 tolha pequena                        Trazer na mochila 

 01 guardanapo para lanche do (a) aluno (a) 

                                 

LEITURAS EXTRACLASSE 

 

1º Semestre: Palavra, Muitas Palavras, de Ruth Rocha.               

                        Editora Salamandra 

 

2º Semestre: O Seu Lugar, de Patrício Dugnani. 

                       Editora: Paulinas 

 
 
 LIVROS DIDÁTICOS 

  

 Importante observar o ISBN  de cada livro, pois estão 
atualizados conforme a nova Base Nacional Comum 
Curricular. 

 
 

PORTUGUÊS:  

  
 Livro: Porta Aberta para o Mundo – 1º Ano, de Isabella Carpaneda.  
Editora FTD (ISBN: 7898683430381) 

 
MATEMÁTICA:  

 
 Livro: Porta Aberta para o Mundo – 1º Ano , de Marília Centurión, 

Júnia Lá Scala e Arnaldo Rodrigues. Editora FTD 
(ISBN: 7898683430435) 

 
ATENÇÃO: Os livros poderão ser adquiridos diretamente com as 
editoras, nas dependências da escola, nos dias  04 e 05 de 
março, das 7h30min às 12h e das 13h às 18h, com desconto 
especial. 

  
 CADERNO DE ATIVIDADES - Inglês 
 
Será adquirido na escola. Valor e prazo serão comunicados aos 
pais. 

 

ORIENTAÇÕES 

1. Os materiais assinalados ( * ) deverão vir na mochila e os demais entregues no  dia  17 de fevereiro. 

2. Todo o material do (a) aluno (a) deverá estar identificado com o nome. 

3. No decorrer do ano letivo solicitaremos materiais de sucata.  

4. Quanto às cores dos materiais (EVA, tintas, TNT, tinta acrílica caneta para tecido dar preferência a cores variadas). 

5. ATENÇÃO: caso haja necessidade de algum outro material, será solicitado durante o ano letivo. 
 

 

                                                                      INÍCIO DO ANO LETIVO  -   2020      

 

 Dia 17 de fevereiro - Reunião com os pais, professores e alunos, às 14 horas. Após, os alunos serão liberados. 

  Dia 18 de fevereiro - Início das aulas em horário normal -  13h30min às 17h30min 

 

 

 


