1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
Prezados Pais e/ou Reponsáveis
Vocês estão recebendo a lista de materiais para o ano de 2016. O ideal é que os itens da lista sejam
adquiridos antes do início das aulas: 01/02/2016.
A preferência por determinadas marcas se deve à constatação, em anos anteriores, de fatores como
durabilidade, qualidade, entre outros. Vocês, no entanto, podem optar por outras marcas.
É importante ressaltar que todos os momentos apresentam possibilidades de aprendizado para os alunos.
Uso do UNIFORME:
O uniforme escolar é um meio de identificar o aluno do Colégio Vianna Júnior e evidenciar a sua participação
como discente do colégio. Seu uso é obrigatório. (Responsabilidade dos pais). Obrigatório nome no uniforme
Calçado: Tênis preto c/ meias brancas

01 Livro de literatura de acordo com a idade
01 caderno pequeno capa dura vermelho (recados)
01 caderno com pautas numeradas para alfabetização Pedagógico vermelho-123x (ALIBOMBOM)
01 caderno com pauta (aula e produção de texto)
04 envelopes papel pardo tamanho A4
01 régua de 30 cm
03 lápis triangular nº 2 / 02 borrachas grandes/ 01
apontador com depósito
(O uso de lapiseira é proibido nesta faixa etária)
01 estojo escolar simples de tecido, plástico ou
emborrachado
01 estojo caneta hidrocor
01 caneta retro projetor preta
01 caixa de lápis de cor grande
01 caixa lápis de cera triangular
01 tesoura sem ponta

01 tinta tempera 250 ml
01 avental
01 garrafinha para água (deverá ser trazida todos os
dias)
01 toalha de mão (com nome)
300 folhas de papel ofício A4
01 pacote de olhos móveis grandes
01 pacote de lantejoulas (grandes)
01 pacote de folha Filipaper Decor (Poá)
02 caixas de massinha para modelar SOFT
02 folhas de EVA com Glitter
02 folhas EVA estampado
01 pacote de palito de picolé (natural)
02 folhas cartolinas brancas
04 colas brancas
01 bambolê (com nome)
01 bloco Criativo (Folhas coloridas)

Encapar todo o material com plástico vermelho e Identificar com o nome do aluno do lado de fora.
O livro didático (Rede SER) deverá ser adquirido na Instituição.

