
01 Caixa de tinta guache com 6 cores (deixar na caixa e identificar 
todas com o nome) 
01 Jogo de canetas hidrográficas regular - 12 cores (deixar 
na caixa e identificar todos com o nome) 
01 Caixa de giz de cera curton – 12 cores (deixar na caixa e 
identificar todos com o nome) 

01 Caixa de cola colorida – 6 cores 

(deixar na caixa e identificar todos com o nome) 

01 Pasta fina com elástico 

01 Estojo com zíper (3 divisórias) 

01 Jogo pedagógico:números /alfabeto /sílabas / palavras 

01 Bambolê 

01 Mochila (que caiba dentro a pasta e com bolso ao lado 
para a garrafinha de água) 

01 Lancheira térmica com toalhinha para o lanche 

01 Garrafinha de água 
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MATERIAIS DE USO COLETIVO (trazer no dia 04/02/2021)
 

 

01 Placa de E.V.A. (com glíter) 
03 Potes de massa de modelar 150g (cores variadas) 
01 Rolo de papel crepom liso 
01 Rolo de durex colorido 
01 Bastão de cola quente fino 

01 Bloco criativo espessura 120 g/m 
100 Folhas de sulfite A4 colorida 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MATERIAIS DE USO PESSOAL(trazer no dia 04/02/2021 com identificação)
 

04 Cadernos de linguagem 40folha– Formato: 
187mm X 245mm 

01 Caderno quadriculado 40 folhas – 
Formato: 187mm X 245mm (quadr. 10x10mm) 

01 Caixa de Material Dourado (em madeira) 

01 Pincel nº10 com cerdas chatas 

02 Tubos de cola branca 90g 

01 Cola bastão 40g 

01 Apontador com depósito 

01 Caixa de lápis de cor - 24 cores (reposição 
durante o ano) 

02 Borrachas brancas 

04 Lápis de escrever (reposição durante o ano) 

01 Tesoura sem ponta (de boa qualidade) 

01 Régua de 15 cm 
 

RELAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E LITERATURAS 
 

Apostilas do Sistema Positivo de Ensino - 1º ano - 04 volumes anuais – (acompanha  Livros 
de Atividades) – Apostilas reeditadas de acordo com a nova BNCC. 

• Literatura – 03 títulos para leitura obrigatória (01 por trimestre) 

- 1º TRIMESTRE: Telefone sem fio – Autor: Rogério Coelho - Editora Positivo 
- 2º TRIMESTRE: Pequenos Poemas para pequenos – Autor: Eduardo Rodrigues - Editora Positivo 
- 3º TRIMESTRE: O que o trem tem? – Autor: Claudio Martins - Editora Positivo 
 

ATENÇÃO! O pedido das apostilas deve ser feito pelos pais/responsáveis, direto na LOJA VIRTUAL 
POSITIVO. No site do colégio há um link de acesso. Após o pedido efetivado e o pagamento confirmado, 
as apostilas serão entregues no colégio e serão encaminhadas aos alunos pela secretaria. 

 

AVISOS IMPORTANTES 
 

 

DIAS 04/02/2021 – Recepção dos pais para a entrega de materiais que ficarão 

no colégio e primeiro contato com a professora regente.  

 08h00 – Para os alunos matriculados no período da manhã 

 13h30 – Para os alunos matriculados no período da tarde. 
 

DIA 08/02/2021 – INÍCIO DAS AULAS 

   Período da manhã – 07h45 às 11h55                 Período da tarde – 13h15 às 17h30 
 

 

O material de uso pessoal e de uso coletivo 
poderá ser reaproveitado em 2021. 

 

Todos os materiais devem estar 
OBRIGATORIAMENTE identificados com o nome 

dos alunos. 


