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LISTA DE MATERIAIS 2020  
CURRÍCULO ALEMÃO – 1º ANO 

 

Estimada Família 

Os materiais escolares para o ano de 2020 estarão à venda na papelaria Livro Fácil, localizada em nosso Colégio, 
a partir do dia 6/12/2019. 

Solicitamos atenção a alguns aspectos relativos a esses materiais:    

 Os materiais adquiridos na papelaria Livro Fácil serão entregues diretamente na sala de aula.   
 Se adquiridos em outra papelaria (com exceção do item I, que é vendido exclusivamente no local), os itens 

abaixo devem ser observados:  
-Em função da qualidade do trabalho pedagógico, é necessário que todas as especificações descritas na lista 
sejam atendidas.  
-Os materiais devem ser entregues no setor da Educação Infantil, em 29 de janeiro, no horário da reunião 
de pais. Não será permitida a entrega de materiais durante o período de aulas, para não prejudicar o 
desenvolvimento das atividades.   
-Durante o transporte dos materiais, deverá ser garantido que nada seja amassado ou danificado.  
-Os materiais somente serão recebidos se estiverem completos e em embalagem devidamente identificada.  

 Para guardar o livro ou a pasta de tarefa bem como a agenda e um casaco, é necessário que os alunos 
utilizem uma mochila, que deve comportar uma pasta de tamanho ofício. A lancheira deve conter um  
guardanapo em tecido e ambos devem ser devidamente identificados.  

 
Segue a relação discriminada dos itens: 
 

I. MATERIAIS ESPECÍFICOS DO COLÉGIO 

Agenda escolar 2020 1 unidade 

 
II. MATERIAL DIDÁTICO 

Disciplina Título do livro Editora 

Deutsch 

Tinto 1 - Buchstabenkurs mit Schreib- und Lesekurs Druckschrift 
Teil A+B im Paket, mit Buchstabenhaus  
ISBN 978-3060841738 

Cornelsen 

Tinto 1 - Training: Richtig lesen 
Arbeitsheft 1+2 im Paket  
ISBN 978-3060841905 

Cornelsen 

Mathematik Starte mit! Flex und Flo - Lernpaket ISBN: 978-3425135908 Diesterwerg 

 



 

III. LIVROS PARADIDÁTICOS 

A compra desses livros é opcional. A papelaria do Colégio dispõe dos títulos para aquisição.  

Disciplina Título Autor Editora 

Deutsch Der Katzentatzentanz 
ISBN 978-3407770356 

Fredrik Vahle und 
Helme Heine  Beltz & Gelberg 

Deutsch Chamäleon Kunterbunt 
ISBN 978-3836942508 Eric Carle Gerstenberg 

Deutsch Pippilothek??? Eine Bibliothek wirkt Wunder  
ISBN 978-3715206202 

Lorenz Pauli und 
Kathrin Schärer Atlantis-Verlag 

 
IV. MATERIAL INDIVIDUAL 

Material Quantidade 

Apontador com depósito e 1 furo (sugestão: Mapped i-gloo) 1 unidade 

Bloco para modelar Argilosa (Papel Toys), livre escolha da cor 1 kg 

Borracha branca macia (sugestão: Faber-Castell)  1 unidade 

Caneta hidrográfica 12 cores ponta dupla (sugestão: Faber Castell) 1 estojo 

Cartolina branca A4 – 180g                              60 folhas 

Cola branca líquida 110g (sugestão: Tenaz) 1 tubo 

Cola em bastão – 20g (sugestão: Pritt) 3 unidades 

Dado para jogos (1,60 cm) 1 unidade 

Envelope plástico azul com botão – 315 x 223mm (sugestão: DAC 653PP-AZ)  1 unidade 

Etiqueta Pimaco Ref. 6185 (folha inteira) 10 unidades 

Etiqueta Pimaco Ref. 6187 (com 80 etiquetas) 2 unidades 

Fita de tecido com 1 cm de largura (cores variadas) 4 metros 

Gizões de cera jumbo (sugestão: Faber-Castell) 1 estojo 

Jogo da velha (Papel Toys) 1 unidade 

Kit mosaico laminado (Papel Toys) 1 unidade 

Lápis grafite (sugestão: Faber-Castell HB) 3 unidades 

Mandala de carnaúba com mola (Papel Toys) 1 unidade 

Massa de modelar, livre escolha de cor (sugestão: Uti Guti ) 1 pote de 500g 



 

Painel de tela para pintura 30cm x 40cm x 3cm 1 unidade 

Papel Canson Color A3 180g nas cores: branco, amarelo, laranja, vermelho, rosa-escuro, 
rosa-claro, violeta, azul-claro, azul-escuro, verde-claro, verde-escuro, cinza, marrom, bege 
e preto. 

2 folhas de cada 
cor 

Papel Canson Color A4 180g nas cores: amarelo, laranja, vermelho, rosa-escuro, rosa-claro, 
violeta, azul-claro, azul-escuro, verde-claro, verde-escuro, cinza, marrom, bege e preto. 

3 folhas de cada 
cor 

Papel sulfite – 75 g/m² – A4 – Branco   200 folhas 

Pasta amarela com elástico – tamanho ofício (sugestão: DAC 601PP-AM) 1 unidade 

Pasta grampo-mola – ofício vermelha (sugestão: YES)  1 unidade 

Pasta kraft (Papel Toys) 1 unidade 

Peão cônico com bola (amarelo, vermelho, azul e verde)    4 unidades  
(1 de cada cor) 

Prato preto para vaso pequeno – nº 1  1 unidade 

Saco plástico A3 grosso 5 unidades 

Saco plástico grosso com 4 furos – tamanho ofício 20 unidades 

Saco plástico zip-zap médio 18 cm X 23 cm 3 unidades 

Saco plástico zip-zap pequeno 10 cm X 15 cm 3 unidades 

Tangram (pequeno de EVA) – (sugestão: Marli Materiais Pedagógicos) 1 unidade 

 
Materiais que devem permanecer no estojo* 

(Sugerimos estojo com capacidade para 24 lápis de cor. Todos os materiais 
devem estar identificados com nome e serem repostos caso necessário). 

Quantidade 

Apontador com um furo e depósito (sugestão: Mapped i-gloo) 1 unidade 

Borracha branca macia (sugestão: Faber-Castell) 1 unidade 

Estojo de lápis de cor com 24 cores (sugestão: Staedler) 1 unidade 

Lápis grafite (sugestão: Faber-Castell HB) 2 unidades 

Tesoura 13 cm sem ponta  
Obs.: No caso de a criança ser canhota, providenciar tesoura específica. 

1 unidade 

* Cabe à família orientar o aluno sobre a reposição, sempre que necessário, dos materiais solicitados. É 
fundamental que o estojo esteja completo durante todo o ano letivo. 

 
Funcionamento da Papelaria Livro Fácil: 

• Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. 
• Feirão (para agilizar o atendimento): a partir de 6/12, no Salão de Ginástica Artística.  
• Plantão aos sábados: 14/12, 11/1 e 18/1, das 8h às 14h.  
• A papelaria estará fechada no período de 21/12 a 5/1, reabrindo a partir de 6/1. 



 

 

Início das aulas: 30 de janeiro de 2020. 
 

 
FESTIVIDADE DE ESCOLARIZAÇÃO 2020 

 
Dia 30 de janeiro de 2020 

Festividade de Escolarização 
Horário Local 

11h15 Auditório Heiner Dauch 

 

Atenciosamente  

 
Carla Trindade  Carla Siqueira 
Diretora Alemã  Coordenadora Institucional do Currículo Alemão 
Educação Infantil e Fundamental I  Portinho ao Fundamental I 
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