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CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DO AMOR DIVINO
COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES
Cel. Estevam - 21 - Alecrim – Natal – RN. CEP: 59.031-270
Fones: (084) 3215.7100

ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ANO
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR

LITERATURA INFANTIL - PARA USO NOS PROJETOS PEDAGÓGICOS
Dorinha, a pequena gigante – A menina que venceu o bullying.
Autor: Manoel Cavalcante Editora: Comunique
Nuno e as coisas incríveis
Autor: André Neves Editora: Jujuba
A verdadeira história de Chapeuzinho Vermelho
Autor: Agnese Baruzzi Editora: Brinque-book
Obs: Os livros podem ser adquiridos em livrarias (lojas físicas) ou pela internet (site das
editoras ou de livrarias).

03 livros paradidáticos infantis de acordo com a faixa etária – PARA USO NO LEITURA
EM FAMÍLIA.
Sugestões dos seguintes autores:
( ) Ruth Rocha
( ) Ana Maria Machado
( ) Tatiana Belinky

( ) José de Castro
( ) Pedro Bandeira
( ) Roseana Murray

( ) José Paulo Paes
( ) Cecília Meirelles
( ) André Neves

( ) Sylvia Ortoff
( ) Bia Bedran
( ) Eva Furnari

Obs.: Os livros deverão conter textos curtos, imagens coloridas e corresponder a faixa
etária de 6 e 7 anos.

- MATERIAL DE PAPELARIA –
Como nos anos anteriores, o Colégio das Neves, contando com a participação dos
senhores, apresenta a relação do material escolar dos alunos.
Visando sua comodidade disponibilizamos as seguintes opções:
 1ª Opção: Entrega do material para uso na escola, considerando a relação.
 2ª Opção: Pagamento da taxa de R$ 160,00. O valor deve ser pago no ato da matrícula.
OBS.: O material deverá ser entregue nas salas do anexo da Educação Infantil no dia de 23
de janeiro, no horário das 07h30 às 12h e das 13h às17h30.

MATERIAL A SER CONDUZIDO PELO (A) ESTUDANTE DIARIAMENTE
(Repor sempre que necessário)
 01 - Coleção de giz de cera grosso com 12
unidades
 02 - Lápis grafite ou lapiseira 0.9
 02 - Cadernos grandes, tipo brochura com a
capa dura (sem espiral)
 01 - Caderno meia pauta
 01 - Caderno de desenho grande (tamanho
A4)
 01 - Coleção de lápis de cor
 01 - Coleção
 01 - Material Dourado individual
 02 - Folhas scrapbook (Dupla face e colorida)
 01 - Pasta pequena, plástica, com elástico e
na cor transparente
 01 - Tesoura sem ponta
 01 - Pasta colecionadora com 50 folhas

 01 - Jogo pedagógico de madeira ou plástico
(sugestão: com números, letras sílabas,
palavras, dominó, memória, bingo)
 01 - Pincel ponta chata n° 14
 01 - Avental plástico (adequado ao tamanho
da criança)
 01 - Estojo contendo: lápis grafite, borracha,
apontador,
régua etc.
 01 - Caixa de lenço de papel (50 unidades).
 01 - Tela para pintura (tamanho 30 x 30) –
Trazer somente quando a professora
solicitar.
Todo material individual deverá ser
identificado com o nome da criança e deverá
ser reposto de acordo com a necessidade.

MATERIAL A SER ENTREGUE NA ESCOLA
(caso não haja a opção do pagamento da taxa)
Plano de execução / Atividades:
 01 - Pacote de papel Canson colorido 120 g
 Composição de colagem em papel utilizando as
(não vegetal e de cores vivas)
formas geométricas.
 01 - Cartolina peso 40g
 Composição de esculturas de massinha
 01 - Metro de TNT na cor laranja
 03 - Cartolinas color set nas cores rosa, verde e  Confecção de máscaras carnavalescas com
cartolina guache.
laranja

Confecção de quadrinho em cartolina guache.
 02 - Cartolinas guache nas cores branca e verde
 02 - Folhas de E.V.A nas cores vermelha e preta  Confecção dos temas; Montagem de murais;
Atividades artísticas dos temas geradores.
 01 - Metro de feltro na cor vermelha

Montagem de cenários; Confecção de
 01 - Folha de E.V.A estampado
adereços.
 01 - Fita durex transparente 45 x 50mm
 Dinâmicas em grupo; Atividades recreativas.
 01 - Rolo de fita adesiva 18 x 50 mm
 Confecção de brinquedos de sucata.
 01 - Rolo de fita decorativa fina na (cor verde)
 Estudo das cores, composição de desenho na
pintura guache.
 01 - Cartela de botões tamanho grande

Pintura guache e colagem em relevo.
 01 - Pacote de balão (cores sortidas)

Composição de textura livre utilizando a técnica
 02 - Bastões de cola quente finos
de colagem e frotagem com pintura guache.
 02 - Tubos de cola branca 90g
 Pintura em tela com a releitura de obra artística.
 01 - Caixa de massa de modelar com 12 unidades  Pintura com lápis cera e tinta guache. Rabisco
 01 - Caixa de tinta têmpera guache
de desenho com palito.
 Confecção de pintura simétrica em tinta guache.
 02 - Tintas para tecido na cor laranja
 Decoração de atividades; Trabalhos coletivos
 01 - Resma de papel peso 40
em sala.
 01 - Resma de papel A4.
 Composição com colagem de papel.
 Composição de desenho e colagem em papel
utilizando formas geométricas.
 Composição de espaço em pintura para a
colagem das dobraduras de papel.
1º Encontro de Pais e Educadores: 29/01, às
17h, no Auditório Madre Francisca Lechner.
Início das aulas: 30 de janeiro de 2019.

