
Trazer na 
mochila  
do aluno 

 

       ESCOLA SÃO FRANCISCO – GRAVATAÍ 

 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!  

 
INÍCIO DO ANO LETIVO - 2020 

Dia 17 de fevereiro - Reunião com pais, alunos e professores, às 14 horas. Após, os alunos serão liberados. 
Dia 18 de fevereiro - Início das aulas em horário normal (13h30min às 17h30min)   

 

MATERIAL ESCOLAR – 2020 
1º Ano do Ensino Fundamental 

 
PAPÉIS 
25 folhas de desenho tamanho extra A3 (40x30) 
25 folhas de papel de desenho 
100 folhas brancas A4 
50 folhas de ofício coloridas 
02 blocos coloridos de papel Creative 
01 caderno pautado grande brochura 
 
DESENHO E PINTURA 
01 caixa de giz de cera curto (12 cores) 
01 caixa de lápis de cor grande (12 cores) 
01 conjunto de hidrocor (ponta grossa) 
02 lápis pretos 
01 borracha branca 
01 apontador com depósito 
01 conjunto de hidrocor (ponta grossa) 
01 tesoura sem ponta 
02 tubos de cola branca (40g) 
02 tubos de cola bastão grande 
01 conjunto de têmpera (6 cores) 
01 pincel nº 14 
01 pote tinta acrílica (cores diversas) 
02 tubos de cola glitter 
 
MODELAGEM 
03 caixas de massinha de modelar (12 cores) 
 
 
OUTROS 
02 pacotes de letras em EVA, tamanho médio. 
01 pacote de números em EVA, tamanho médio 
02 placas de EVA tamanho 60x40 
01 placa de E.V.A com gliter 
01 rolo de fita adesiva larga 
01 rolo de fita crepe 
03 metros de TNT amarelo 
01 pacote de balões coloridos (nº 8)  amarelo 
10 sacos plásticos (tamanho A4) 
01 pasta com elástico (espessura fina) 
01 pacote de palitos de picolé coloridos 
01 rolo de fita adesiva colorida 
02 panos multiuso para pintura (uso do aluno) 
01 material dourado 
01 gibi 
01 livro de história infantil ( adequado à faixa etária ) 
01 estojo para guardar lápis, borracha e apontador 
01 jogo pedagógico em madeira ou plástico (adequado à 
faixa etária) 
 
 

 
03 revistas para recorte (adequadas à faixa etária) 
01 revistinha de passa tempo( ex. picolé, coquetel ....) 
01 camiseta adulto para pintura 
 

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 toalha pequena 
 01 guardanapo para o lanche  

 
 
 LEITURA EXTRACLASSE  
 
1º Semestre 
 

 Um mundo chamado Alfabeto. Marco Hailer. Ed. 

Carochinha. 
 
2º Semestre 

 
 Em família. Olga de Dios. Ed. Boitata 

 
 
 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) 

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

ORIENTAÇÕES 
 
1.  A DATA PARA ENTREGA DOS MATERIAIS QUE CONSTAM NA LISTA SERÁ INFORMADA POR CADA PROFESSORA 
NA REUNIÃO DE PAIS. 
2. Todo material do (a) aluno (a) deverá estar identificado com nome. 
3. ATENÇÃO: caso haja necessidade de algum outro material, será solicitado durante o ano letivo. 

Trazer diariamente 
na mochila do(a) 

aluno(a). 

http://www.paulus.com.br/loja/search.php?q=M%F4nica+Guttmann&a=M%C3%B4nica+Guttmann

