INSTITUTO DIVINA PASTORA
LISTA DE MATERIAIS 2019

1º Ano
Material:

X

Marque o material já comprado
01 Agenda do Colégio (será fornecida pela escola)
01 Estojo
01 Mala
01 Lancheira
1 apontador com depósito
03 lápis pretos nº 2 apontados
1 camiseta de adulto (será usada na aula de pintura - pode ser usada)
2 borrachas macias
1 caderno de capa dura brochura - 100 folhas - universitário
1 caderno de cartografia capa dura - sem seda - com margem - 50 folhas
1 caderno de capa dura quadriculado 1 x 1 cm de 40 folhas - 187mm x 245mm
1 caderno de caligrafia de 96 folhas (brochura 1/4) - não pode ser tarja verde
1 caixa de giz de cera Evolution Bic
1 caixa de lápis de cor de 24 cores
2 folhas de Papel Cartão Colorido
2 folhas de papel color-set colorido (várias cores)
1 folha de papel laminado colorido
2 blocos de papel canson A4
1 pacote de Multi Tak - Massinha adesiva Pritt
300 folhas de papel sulfite
1 jogo de canetas hidrográficas de 12 cores
1 bloco Eco Cores Nova Print Textura Visual - 7 cores - 180g - 230x320mm - 36 folhas - 3 estampas
1 pasta polionda fina ofício
1 pincel tigre chato (815/10)
25 sacos plásticos (tamanho sulfite)
1 tesoura Mundial sem ponta
4 tubos de cola bastão (Pritt ou Acrilex) - 1 ficará no estojo para uso do aluno - as outras 3 uso coletivo
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2 placas de EVA de espessura fina decorada
1 pacote de Perfex azul ou rosa
1 bloco de monobloco
1 pacote de vareta (para algodão doce)
1 rolo de fita mágica Scoth 2mm x 33
1 pacote de massa de modelar Amido Faber Castell - 12 cores
1 pacote de lantejoula grande ( nº 14) - de qualquer cor
1 tela de pintura (algodão) tamanho 16cmX22cm
1 prancheta tamanho ofício A4 (madeira ou poliestireno)
1 durex metalizado
1 pacote de lenço umedecido
1 pote de gliter (qualquer cor)
1 metro de contact transparente

Livros:
-Buriti Plus Português 1 (De acordo com a BNCC) - Editora Moderna; ***
-O batalhão das letras - Mario Quintana - 7ª reimpressão 2018 -Companhia das Letrinhas;
-Qual é o monstro? - Lô Carvalho e Suria Scapin - 1ª Edição 2017 - Editora Bamboozinho;
-O Cozinheiro Atrapalhado - Silvio Costta - 4ª reimpressão 2018 - Editora Paulinas;
-Entre Amigos 1 - 2ª Edição - Editora Moderna;
-Buriti Plus matemática 1 - (De acordo com a BNCC) - Editora Moderna; ***
-Aprender Juntos - Geografia -1º ano - (De acordo com a BNCC) - 1ª Edição - Editora SM; ***
-Aprender Juntos - Ciências - 1º ano - (De acordo com a BNCC) - 1ª Edição - Editora SM; ***
-Aprender Juntos - História - 1º ano - (De acordo com a BNCC) – 1ª Edição - Editora SM; ***
-Youtabbie 1 - Adriana Beatriz Saporito/ Sueli Valente da S. Caparroz – 1ª Edição - Editora Macmillan

*** Senhores responsáveis, verificar se os livros indicados possuem o selo abaixo ou
estão de acordo com a norma BNCC:

“De acordo com a BNCC”

-->
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OBSERVAÇÕES:
1- Todo material deverá ser encapado e etiquetado com nome, série e turma do aluno,
inclusive lápis grafite, canetinhas, tintas e lápis de cor.
2- O material será vendido pela livraria Loyola no período de 16 de janeiro a 09 de
fevereiro de 2019 no IDP
3- As marcas citadas são sugestões devido a qualidade e durabilidade do material.
4- Alunos do Integral: solicitar lista com material específico para o período Integral
(Loyola ou site do IDP)

22 de janeiro – Reunião de pais e entrega de material dos alunos do Período Integral
(Apenas material do Integral 7h30 às 9 horas)

23 de janeiro – Início das aulas dos alunos do Período Integral

28 de janeiro – Reunião de Pais e Mestres
· Matutino – 7h30 às 8h30 (Educação Infantil à 3ª série do Ensino Médio)
(entrega de materiais da Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Fundamental I)
· Vespertino – 13h30 às 14h30 (Educação Infantil ao 9º ano)
(entrega de materiais da Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Fundamental I)
Início das aulas – (Educação Infantil à 3ª série do Ensino Médio)
(os alunos aguardarão no pátio, quadra com pessoal de apoio até o
término da reunião e em seguida encaminharão com os respectivos
professores para as salas)

A partir do 4º Ano do Ensino Fundamental não haverá entrega de materiais, os
alunos seguirão horário que será entregue no 1º dia de aula

