
COLÉGIO AMERICANA 

Rua Cabo Oswaldo de Moraes, 152 - Vila Galo - 3406-3713 / 3604-3713 
LISTA DE MATERIAIS – 1º ANO – 2020 

I - Para desenvolver as atividades práticas com Artes, o professor de Artes organizará com os alunos os materiais. Para ter uma 
visão geral MATERIAIS PARA DEIXAR NA ESCOLA (NÃO PRECISA IDENTIFICAR): 
500 folhas de sulfite A4 tipo Chamex ou Report   
25 folhas de sulfite A4 colorido 
50 folhas de sulfite A4 40 
1 folha dos papéis: cartolina, color set 
 1 folha de papel cartão da cor preta 
1 folha de papel Paraná 
3 lápis preto n° 2 de boa qualidade- modelo triangular- Tipo Faber Castell) 
3 tubos de cola grande - 90g (Tipo Tenaz  ou Faber Castell)  
3 caixas de lenço de papel 
1 gibi novo para doar à biblioteca da classe 
1 revista velha para recortar 
1 pote grande de Supermassa,  Acrilex ou soft/ou pashilina com 12 cores  
1 folha de papel fotográfico  
5 folhas de papel Canson 120 mg 
1 barra de argila vermelha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II - MATERIAIS QUE DEVERÃO VIR ETIQUETADOS COM A IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO: 
4 cadernos  brochurão capa dura 60 Fl. na cor azul - encapado com contact transparente  ( p/ Atividades Diárias, Tarefa  e Diversificadas) 

1 pasta plástica TRANSPARENTE de presilha com 20 plásticos colocados  
1 pasta catálogo com 50 plásticos grossos (p/ arquivo de atividades de leitura) 
1 pasta com elástico transparente fina azul (para transportar tarefa e livros de leitura) 
1 borracha macia (de boa qualidade, simples, com nome) 
1 pasta plástica TRANSPARENTE de presilha com 20 plásticos colocados p/ Inglês 
  
III - MATERIAIS QUE DEVEM PERMANECER NA MOCHILA DO ALUNO (TODOS IDENTIFICADOS INCLUSIVE OS LÁPIS): 
1 apontador com coletor, 1 estojo com 2 divisões, 1 caixa de lápis de cor tipo Faber Castell, 1 régua de 30 cm dura (Tipo Desetec), 1 borracha macia, 
3 lápis pretos n° 2 de boa qualidade, 1 tesoura com ponta arredondada de boa qualidade, 1 cola líquida (Tipo Tenaz, Acrilex ou Faber Castell) 
 
IV - MATERIAIS DE HIGIENE (TODOS IDENTIFICADOS, INCLUSIVE A ESCOVA DE DENTE): 
1 escova dental guardada numa caixa (com nome) e 1 pasta de dente (organizados em uma bolsinha ou saquinho), 1 toalha de mão (com nome) e 1 
toalha ou guardanapo p/ lanche (com nome).  
Obs: Estes materiais ficarão na lancheira e serão para uso individual – os responsáveis farão a reposição conforme necessário.   
 

V – MATERIAIS DIDÁTICOS  
1 agenda personalizada do Colégio Americana (adquirida na secretaria da escola) R$ R$25,00 
1 Kit material didático:  Iniciação Científica, Livro: OS MÚSICOS DE BREMEN (acervo do Colégio), A BELA E A FERA (acervo do Colégio), textos e 
propostas de atividades autorais de L. Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Artes e Ed. para o Consumo, livro paradidático de literatura 
para compor a biblioteca da sala - valor de R$ 904,00 
 
VI - PROGRAMA PERTO BILINGUE:  :  Ambientação em Inglês, com aulas diárias e  materiais: R$ 675,00 (valor anual) 
 
VII-– ESTUDO DO MEIO E ESCOLA ABERTA  
       Ao longo do ano a escola realiza três atividades com custos extras que complementam a grade curricular e completam as estratégias que 
favorecem a construção das habilidades dos alunos, então, elas são obrigatórias e os valores estipulados próximos as datas que elas acontecem: 
Estudo do Meio (março/abril), Festa Junina (junho), Escola Aberta (maio) e Festa de encerramento (novembro).  
 
  
 

MENINOS MENINAS 
1 caixa de hidrocor  (Tipo Faber Castell ) 
1 rolo de fita de empacotar 
1 pacote de bexiga 
1 pote de guache grande nas cores laranja ou marrom 
10 botões de vários tamanhos 
1 pincel chato nº04 
1 aquarela 
1 jogo pedagógico (alfabetização ou de números). Ver nos 
próprios brinquedos. 
1 copo de acrílico transparente 
1 pote de tinta óleo (cor variada) 

1 pacote de Anis estrelado (para Artesanato) 
1 caneta para retroprojetor (qualquer cor) 
1 pincel chato nº20 
1 folha de papel cartão kraft 
1 rolo de fita de cetim 10 m (qualquer largura) 
1 potinho (estilo cumbuquinha) transparente  
20 palitos de sorvete 
1 pacote de post – it – cor variada 
1 cola bastão média de boa qualidade 
1 jogo da memória ou de tabuleiro (ver nos próprios brinquedos) 

    Aos familiares. 
    Seguem algumas dicas para a lista de material ficar mais barata para o bolso 
e meio ambiente: 
     - Reutilize cadernos, lápis, borracha, canetas, tesoura, estojo, bolsa e 
lancheira do ano anterior.  
     - Se houver necessidade de comprar novo, pesquise antes de comprar. 
     - Evite comprar todos os materiais de um mesmo personagem. Um ou dois 
itens com o personagem preferido é mais que suficiente para atender às 
necessidades de faz-de-conta das crianças. 
     - Visite o brechó de uniformes para procurar peças de roupa para seu filho.  
     - Doe seus uniformes que não servem mais para o brechó da escola. 

   
 

Indicações de onde adquirir o material escolar:  
- Lu Presentes –  (19) 3604-8002 
- Omega –  (19) 3461-7507 
- Derly –  (19) 3406-6662 
- Tamoio -  (19) 3601-5721 

https://www.google.com/search?ei=wGsGXKD0AsP9wASNobbwCg&q=papelaria+omega+americana&oq=papelaria+omega+americana&gs_l=psy-ab.3..0j0i7i30j38.30416.31767..33640...0.0..0.117.539.0j5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i13j0i8i7i30j0i13i30j0i13i5i10i30j0i8i13i30.ZnpqeNRUkqg
https://www.google.com/search?ei=E2sGXOCxN8OFwQS07oeoCQ&q=papelaria+derli+americana&oq=DErly+americana&gs_l=psy-ab.1.1.0i13i30j0i13i5i30.28893.29876..33489...0.0..0.124.584.0j5......0....1..gws-wiz.......0j0i7i30j0i67.0pEKrl12Lrs
https://www.google.com/search?ei=nGsGXLGQGoiiwQS1i5boDQ&q=papelaria+tamoio+americana&oq=papelaria+Tamoio+americana&gs_l=psy-ab.1.0.0l2j0i5i30j38.27595.32113..34566...0.0..0.170.1613.0j13......0....1..gws-wiz.......0i71j35i304i39j0i7i30j0i13j0i8i7i30j0i67j0i13i30j0i8i13i30.SKax0eNgpuk
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