
 

 
 
 
 
 

 
 

1º ano – Ensino Fundamental I – 2021 
 

 
 
MATERIAL PARA GUARDAR NA MOCHILA 
TRAZER DIARIAMENTE: 
01 estojo 
01 apontador com depósito para lixo 
01 borracha branca flexível 
01 caixa de lápis de cor 
02 lápis pretos apontados 
01 cola bastão grande 
01 tesoura sem ponta, pequena 
01 estojo de canetinhas 
01 caderno grande, brochura, 48 folhas (capa dura) 

01 caneta marca texto amarela 
01 pasta plástica com elástico 

 
Obs.: O MATERIAL ACIMA DEVERÁ SER REPOSTO 
DURANTE O ANO LETIVO 

 
 

 Livros do Projeto de Leitura: 
 

 Os amigos do Marcelo 
Autora: Ruth Rocha – Editora: Salamandra / Moderna 
 

 Bruxa Merreca e Bruxa Zamya “Brincando com parlendas” 

Autora: Léia Cassol – Editora: Cassol 
 
 

 

 MATERIAL A SER ENTREGUE PARA A PROFESSORA 
01 caixa de giz de cera curto 
01 tubo de cola branca grande (líquida) 
02 pacotes de creative lumi papers 
01 blocos de desenho A3 (formato: 310mmX420mm) 

01 corda para pular (individual) 

01 jogo pedagógico (direcionado a crianças de 06  anos) Ex: jogo de  

      sílabas, letras, memória, blocos lógicos. 

01 quebra-cabeça (mínimo 36 peças e máximo 80 peças) 

01 caixas de massa de modelar (12 cores – macia – base amido) 
01 caixa de tinta guache (6 cores) 

01 pano 
01 pincel 
01 gibis. Sugestão: Turma da Mônica  
01 kit material dourado, pequeno, de madeira 

 
 
 
 
 
 Cachinhos de ouro 
Autora: Ana Maria Machado – Editora: FTD 
 
Biblioteca da sala  Serão solicitados dois (02) livros na 
primeira reunião de pais. 
 

  

O material deverá ser identificado e entregue na primeira reunião de pais. 
 
 

O uso do UNIFORME é OBRIGATÓRIO para os dias de aula e atividades extracurriculares e 
poderá ser adquirido no BAZAR (Rua Morom). 

 
 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO – 2021 
 

     - Dia 10/02/2021: 13h30min – Entrega dos materiais escolares e reunião somente com Pais e/ou Responsáveis,       
                                                         (presencial em sala de aula, com a professora ou on-line). 
     - Dia 11/02/2021: 13h30min às 16h30min. 

 
 

 

 
 

Esta lista encontra-se disponível em todas as livrarias da cidade e no site: 
www.passofundo.notredame.org.br 

                          
                                 

http://www.passofundo.notredame.org.br/

