FUNDAÇÃO OSORIO
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR / 2021
1° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MATERIAL DO ALUNO (Deverá ser trazido na mochila do aluno, no 1º dia de aula)

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

02 Caixa Hidrocor grosso (12 cores)
02 Borrachas
01 Apontador com depósito
01 Tesoura sem ponta Mundial ou Tramontina
01 Tubo de cola (90gr)
01 Agenda Escolar – página inteira (Modelo Fundação Osorio – aquisição na APAFO)
04 Lápis n.º 2
01 Caixa de lápis de cor (12 cores)
01 Caixa de lápis de cera estaca (12 cores)
01 Caixa de Material Dourado de madeira
01 Pasta de elástico Polionda 2 cm (vermelha)
01 Caderno de desenho grande meia-pauta /capa dura
01 Caderno de desenho grande sem pauta /capa dura
01 Caderno Tilibra Kids (caligrafia - pauta azul)
Não serão aceitos de outro tipo devido ao tamanho da pauta

● 01 Caderno Tilibra Kids (Linguagem)

●

01 Caderno Tilibra Kids (pauta quadriculada 1X1cm -70 g/m²)
Só serão aceitos os quadriculados com tamanho 1X1 cm

MATERIAL COLETIVO (Entregar na coordenação com nome do aluno no 1º dia de aula presencial)
●

●
●
●
●

02 Resmas de papel A4
02 Pacote de papel “Colorset” (tamanho A4)
03 Lápis preto
02 Borrachas
01 Tesoura escolar
MATERIAL DE MÚSICA (Individual)

● 01 Flauta Doce Yamaha Germânica – etiquetada com o nome do aluno
● 01 Pasta de Elástico Polionda – 2cm (cor amarela)

MATERIAL DE ARTE (Deverá ser entregue com nome e turma do aluno, no 1º dia da aula de Arte)

Individual
● 01 Pasta Polionda
● 01 Caderno brochura para desenho com espiral (capa dura)

Coletivo
●
●
●
●

01 Folha de Papel 40kg
01 Folha de papel Cartão (qualquer cor)
01 Pote de “massinha com argila ACRILEX” (qualquer cor)
01 Potes de tinta Guache 250ml (qualquer cor)

OBSERVAÇÃO: todo o material deverá ser encapado e etiquetado com o nome do aluno, turma, professora e
disciplina.

Etiquetas dos cadernos:


Caderno de Letrinhas - Pauta Azul: Caligrafia
• Caderno de Linguagem: Português
• Caderno Quadriculado: Matemática
• Caderno de desenho (sem pauta): Portifólio
• Caderno meia pauta: História, Geografia e Ciências (um caderno contempla as três disciplinas)
• Pasta Vermelha: Ciranda da Leitura

