
 
 
 

 

MATERIAL ESCOLAR  2020 

1º ANO EFI | BETIM 

MATERIAL  

1º ANO 

1º SEM.  
QUANT. 
04/02 

2º SEM. 
QUANT. 
03/08 

TOTAL 

Apontador com depósito para lápis fino 01 - 01 

Blusa de malha usada, tamanho adulto, para as atividades 
de pintura com o nome da criança 

01 - 01 

Bolsinha para guardar os materiais (manter na mochila)  01 - 01 

Borrachas tamanho 20 01 01 02 

Caderno 96 folhas, numerado, margeado 1, 2, 3, x - capa 
vermelha flexível, encapado 

02 - 02 

Caderno grande de 48fls capa dura, com pauta para 
bilhetes 

01 - 01 

Cola branca 90 gramas 01 01 02 

Capa de encadernação, A4 02 - 02 

Jogo pedagógico sugestões: alfabeto móvel, adição ou 
subtração, sílabas e formação de palavras, bingo de 
números, pega varetas e dominó 

01 - 01 

Lápis de cor 12 cores comprido 01 01 02 

Lápis preto nº 2 03 03 06 

Marca texto cores diferentes 01 01 02 

Massa de modelar 12 cores, de boa qualidade 01 01 02 

Material dourado 01 - 01 

Papel ecotextura, 36fls 36 - 36 

Papel ofício colorido, 100fls amarelo 100 - 100 

Pasta com elástico de boa qualidade 01 - 01 

Pasta catálogo com 50 plásticos  02 - 02 

Palito de picolé colorido 25 25 50 

Pincéis de pelo - nº. 815/0 e nº 815/22 02 - 02 

Plástico polaseal p/ plastificação  A4 04 - 04 

Régua transparente com 30 centímetros 01 - 01 

Revistas para recortes 01 01 02 

Revista Picolé 01 01 02 

Tela para pintura 30x40 01 - 01 

Tesoura (sem ponta, e com nome da criança gravado) 01 - 01 

Tinta PVA 37 ml, branco 04 - 04 

Tinta relevo 3D, branco 01 - 01 

Tinta tecido 37 ml, branco 02 - 02 

  
 

Os materiais listados no 1º e no 2º semestre poderão ser trazidos para o Colégio de acordo com a 

distribuição e data presentes no quadro. Caso a família opte por trazer o número total de itens no 1º 

semestre, eles deverão ser entregues juntos no dia 04/02/2020. 

 
 
 



 
 
 

 

MATERIAL ESCOLAR  2020 

1º ANO EFI | BETIM 

 
 
 
MATERIAL DE USO DIÁRIO 

• 01 toalhinha para o momento do lanche com o nome da criança (manter na lancheira).  

• 01 mochila pequena contendo mudas de roupa (observar variação climática).  

• 01 garrafinha antivazamento com tampa, para beber água, com o nome da criança.  
 

 
 
MATERIAL DIDÁTICO 

• Combo Bene:) 1º Ano Ensino Fundamental I - Programa de Formação Ética e 
Socioemocional - dois volumes + Plataforma Digital + Material de Apoio + Certificado. | Até 
10/02/20, 50% de desconto para pagamento à vista ou em até 10x com 40% de desconto. 
Site: www.centraldolivro.com.br, senha: batista2020; 

 

• Coleção Phases para o 1º Ano – Sistema de Ensino poliedro que deverá ser adquirido através 
da livraria digital: www.centraldolivro.com.br, senha: batista2020; 
 

• Livro de inglês (Bilíngue) que deverá ser adquirido no site: www.unoieducacao.com 

 

 
1ª REUNIÃO DE PAIS 

• 03/02/20 (segunda-feira) 

• Manhã: 19h30min às 20h30min  

• Tarde:  18h às 19h 

• Local: Unidade Infantil 
 
 

 
INÍCIO DAS AULAS 

• 04/02/20 (terça-feira)  

• Manhã: 7h às 11h30min 
• Tarde: 13h às 17h30min 

 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

• Todos os materiais deverão ter o nome da criança e serão usados a partir da 1ª semana de 
aula; 

• Os materiais deverão ser entregues à professora da turma; 

• Os cadernos deverão ser encapados. com nome na capa, série e disciplina; 
• Entregar para a professora no 1º dia de aula as seguintes informações  

por escrito, caso não compareçam à 1ª Reunião de Pais/2020: nome completo do 
estudante, curso, responsável pelo estudante, telefone(s), pessoa autorizada a buscar 
(nome completo e RG) e telefones             
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