LISTA DE MATERIAL 2019
1º Ano – Ensino Fundamental
Início das aulas: 04/02/2019
01/02 - (sexta-feira)

Entrega do material - De 13h às 17h

04, 05 e 06/02 (segunda, terça e quarta-feira)

Entrada: 13h30 – Saída: 17h

07 e 08/02 (quinta e sexta-feira)

Horário normal (das 13h às 17h15)

Os horários de entrada e saída deverão ser respeitados.
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 e de responsabilidade dos pais.
ATENÇÃO: É OBRIGATÓRIO NOME NO UNIFORME (SUGESTÃO: BORDAR).
É vedado aos alunos a utilização de bonés, capuzes e similares, que não os previstos pelo uniforme da escola.
Não é permitido o uso do uniforme das escolinhas de esportes durante o horário letivo.
Só será permitido frequentar as aulas de educação física devidamente uniformizado.
Calçado: Tênis preto c/ meias brancas.

TODO MATERIAL ABAIXO DEVE SER IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO
MATERIAL USADO PELO ALUNO QUE FICARÁ
GUARDADO NO COLÉGIO
500 folhas de papel ofício A4
01 pacote de papel filipaper CLASSICS
01 pacote de folha Filipaper Decor (listras)
04 envelopes papel pardo tamanho A4 (não
marcar com o nome)
03 folhas de EVA com Glitter (vermelha/rosa
clara/dourada)
03 folhas EVA (amarela/rosa/branca)
01 caixa de massinha para modelar c/ 12
01 bambolê básico (com nome)
01 cx cola colorida
01 folha de papel presente encerado
03 folhas papel colorset decorado
02 folhas papel cartão fino
01 caneta retroprojetor preta (ponta fina)
01 folha cartolina laminada
01 bastão de cola quente (grossa)
01 tela para pintura (20x40)
01 brinquedo pedagógico (dominó de figuras
e palavras, jogo formando palavras, jogo de
sequência lógica, jogo de memória, quebra
cabeça, jogos matemáticos)

MATERIAL QUE DEVERÁ FICAR COM O ALUNO
NÃO É PERMITIDO USO DE CADERNO ESPIRAL
01 pincel para pintura nº 10
01 kit de dinheirinho
03 colas brancas
01 caderno pequeno capa dura
01 caderno brochurão, com pauta, 96 fls (atividades em sala)
01 caderno brochurão, com pauta, 96 fls (deveres)
01 estojo caneta hidrocor
01 caixa de lápis de cor grande
01 caixa lápis de cera triangular
01 pasta com elástico fina
01 jogo material dourado
1 pasta de papelão para arquivo
1 saquinho TNT com nome e 30 tampinhas de garrafa pet
01 garrafinha para água com nome (Deverá ser trazida todos os dias)
Toalha para a merenda com nome (Deverá ser trazida todos os dias
junto com o lanche)
01 régua de 30 cm
01 estojo escolar contendo: 02 lápis triangular nº2/ 02 borrachas
grandes/ 01 apontador com depósito/ / 01 tesoura sem ponta
(O uso de lapiseira é proibido nesta faixa etária)
Os mesmos deverão ser respostos sempre que necessário.

A preferência por determinadas marcas se deve à constatação,em anos anteriores, de fatores como durabilidade e
qualidade, entre outros. Vocês, no entanto, podem optar por outras marcas.
Os itens acima poderão ser adquiridos na Livraria Viannense (Heloísa – 3239-2914)
Todo material deverá ser identificado com o nome do aluno. Todos os cadernos etiquetados e encapados na cor
vermelha e os livros etiquetados e encapados com plásticos transparentes.
NÃO É PERMITIDO O USO DE CADERNO ESPIRAL.
Para o ano letivo de 2019, serão adotados os livros didáticos da Somos Educação, que serão vendidos
na Livraria Viannense. No decorrer do ano, serão solicitados pela professora livros paradidáticos.

