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Currículo Bilíngue 

Fundamental I - 1º ano 

Circular: CB 118/2017 Data: Novembro/2017 
 

LISTA DE MATERIAL 2018 

1º ANO - CURRÍCULO BILÍNGUE 

 
Senhores Pais  
 
Os materiais escolares para o ano de 2018 estarão à venda na papelaria Livro Fácil, dentro do colégio, a partir do dia 
4/12/2017.   
 
Solicitamos atenção a alguns aspectos relativos aos materiais escolares:   
 

 Sugerimos o reaproveitamento de materiais da série anterior.  

 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, todas as especificações descritas na lista devem ser atendidas.  

 Os materiais devem ser entregues no setor da Educação Infantil, no dia 29 de janeiro, das 7h às 9h (dia 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. É necessário utilizar lancheira que contenha 

guardanapo em tecido e estes devem ser devidamente identificados.   
 

 Material específico do Colégio 

 Agenda Escolar 2018  1 unidade  

 

 Material individual 
 

 Der kleine Tinto  -   Vorübungen zum Schreiben - und Leselernen              
Cornelsen Verlag - ISBN 978-3060826186 

 1 unidade 

 Tinto 1 -  Buchstabenordner - Cornelsen Verlag - ISBN 978-3060826193  1 unidade  

 Leseblätter Tinto 1 - Leseblätter - ISBN  978-3464801260  1 unidade  

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

 1 unidade 

 Para alunos novos: 
Hocus Lotus – Dino Adventures Kit Level 2 - German. TAESCHNER, Traute-
Dini (compra opcional) 

 1 Kit 

 
 

Observação: 
 No próximo ano os alunos trabalharão com o material Hocus & Lotus. Maiores informações sobre esse 

material serão passadas no começo de 2018. 
 
 

Material Quantidade 

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

 Borracha Mono Light PELT 100g (sugestão: TOMBO)  cod. 4901991005363 2 unidades 

 Cartolina branca A4 – 240g                              30 folhas 

 Cartolina branca A3 – 240g 15 folhas  
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 Cola em bastão – 10g (sugestão: Pritt) 1 unidade 

 Cola branca liquida 110g (Sugestão: Tenaz) 1 tubo 

 Colher de pau de 30 ou 40cm                              1 unidade 

 Dado para jogos (1,60 cm) 2 unidades 

 Eco azulejo max da Papel Toys com pastilhas adesivadas     1 unidade   

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

 Fecho mosquetão para chaveiro níquel 1 unidade 

 Massa de modelar (sugestão Utti Guti – 500g – livre escolha de cor) 1 pote 

 Mochila de algodão cru 0,50cm/0,40cm sugestão da Papel Toys  1 unidade 

 Lápis grafite Noris HB2 (sugestão: Staedtler) 4 unidades 

 Conjunto de tecelagem da Papel Toys  1 kit 

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

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

3 folhas de cada cor 

 Papel Canson Color A3 180g nas cores: preto, amarelo, verde escuro, laranja, 
vermelho escuro, rosa claro, azul claro, azul royal , salmão, verde claro, azul 
marinho. 

2 folhas de cada cor 

 Papel cartão – folha inteira - A2-240 g/m² – amarelo, vermelho e azul 1 folha de cada cor  

 Papel sulfite – 75 g/m² – A4 – Branco   100 folhas 

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

 Peão cônico com bola (amarelo, vermelho, azul e verde)    16 unidades (4 de cada cor)  

 Saco plástico grosso com 4 furos – tam. Ofício        15 unidades  

 Saco plástico A3 grosso 4 unidades   

 Talagarça 0,30cm/0,30cm 1 unidade 

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

 Tesoura 13 cm (sugestão: Maped Start Soft)  

 Obs. No caso de criança canhota, buscar a tesoura específica 

1 unidade 

 Prato preto para vaso pequeno – nº 1  
 

1 unidade 

  

 

Reunião de Pais 
 

Haverá uma reunião de pais com a professora de classe para informações gerais: 

dia 29 de janeiro de 2018 (segunda-feira) - das 7h às 8h30min 

Local: Sala de aula 

 
 

Início das aulas: 31 de janeiro de 2018 
 
 
 
 
 
Atenciosamente 
 
Carla Trindade 
Diretora Alemã do Fundamental I e da Educação Infantil 


