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LISTA DE MATERIAIS PARA 2021 – 1º ANO DO ENS. FUNDAMENTAL (6 anos)
Início das aulas dia 25/01/2021 (segunda-feira)
Senhores Pais,
Em 2020, devido a pandemia, foram confeccionados kits de materiais montessorianos para a
Educação Infantil e 1º ano. Todo o material extra utilizado, foi custeado pelo Colégio Dom Barreto.
A partir de um levantamento minucioso dos materiais no almoxarifado e de um planejamento de
todas as atividades que serão realizadas em 2021, segue a lista de materiais.
Em caso de dúvida estamos à disposição para esclarecimentos.

Materiais que deverão ser entregues para professora no dia 22/01/2021 - 6ªfeira das 8h às 9h
1
caderno de desenho – grande c/ 50 folhas – espiral – capa dura – sem folha de seda – marca Tilibra
Sketchbook folhas 150 g/m2 espiral/ horizontal
1
caderno de capa dura, pequeno, com 48 folhas – na cor amarela
3
pastas grampo trilho tamanho ofício papelão azul/amarela/vermelha – 1 plástico grosso (cada pasta)
2
pastas plásticas transparente cristal – fina – com aba de elástico – tamanho ofício
1
pasta plástica (qualquer cor) – fina – com aba de elástico – tamanho ofício - para aula de inglês (deverá
ser etiquetada com nome do aluno)
1
revista para recorte
1
pasta polionda nº 1 ofício – 2 cm
1
caderno 187 mm X 245mm Linguagem 40 folhas – Tilibra (70g/m²) qualquer cor.
1
Livro paradidático: O Patinho feio – Bia Villela – Editora Paulinas ( Projeto: “Abra um livro, abra o
mundo”, onde os alunos irão desenvolver atividades interdisciplinares durante um semestre sobre
o livro).
1
Pacote de cada cor de lantejoulas médias nas cores, azul, dourado, verde e vermelho
5
Sacos plásticos pequenos (10X15) (para o aluno guardar a cola no estojo e evitar danos nos
materiais quando a cola vazar)
1
Pacote de pano multiuso (o aluno recebe constantemente um pedaço de pano multiuso para limpar
os excessos de cola das atividades)
1
Pacote pequeno de pazinha de sorvete colorida (para atividades de sequência e quantificação dos
números)
✓ Serão vendidos no início do ano letivo, no Colégio Dom Barreto, os cadernos de Alfabetização
e de Matemática elaborados de acordo com a proposta metodológica Montessoriana.
- Livro de Inglês: – Next Station, Student´s Book – STARTER – Ed. Macmillan – Autores: Amanda Cant, Mary
Charrington, Sarah Elizabeth Sprage – ISBN 9788551101261
Para sala de Arte:
1
tinta acrílica Nature Colors Fosca – 60ml – Acrilex – laranja – n° 517 ou Decorfix Fosca - 60ml nº 309**
1
tinta acrílica Nature Colors Fosca – 60ml – Acrilex – vermelha – n° 555 ou Decorfix Fosca - 60ml nº 356**
50
folhas de sulfite 120g/m² - 210mm x 297mm
1
cola branca líquida – Tenaz – Bic - Scotch – 90g - 110g
1
tesoura escolar - Staedtler - Maped – Tilibra com alças largas para posicionamento das mãos

1
1
20

caneta permanente – preta – 2mm - Pilot - Faber Castell
bloco de folhas 110gr A4 235x325mm com cores sortidas - Novaprint - Romitec
sacos plásticos tamanho ofício sem furo - espessura 0,15

Observações:
* somente essa marca é comercializada
** somente essas marcas oferecem o produto à base de água
*** higienização de pincéis e tinta
**** para trabalhos com pasta de papel machê e biscuit

Os materiais de Artes deverão vir em uma sacola à parte, a qual deverá estar identificada com nome
completo e série do aluno e entregue na primeira semana de aula para conferência junto às crianças na
aula de Arte.

Materiais que poderão ser entregues pela papelaria:
Os pais ou responsáveis que desejarem poderão pedir às papelarias que encaminhem os materiais para o colégio.
Os pais encaminharão somente o comprovante de compra para a professora.

Quant.
200
3
3
3
3

folhas de papel sulfite A4 – Report ou Chamex (210 x 297 mm)
folhas de papel color set rosa
folhas de papel cartão vermelho
folhas de papel laminado prata
folhas de papel dobradura preto

(não dobrar ou enrolar)
O aluno deverá trazer no 1º dia de aula: 25/01/2021 – 2 ª feira (dentro de uma bolsa
escolar simples (sem carrinho / de preferência sem rodinhas)
Marcar o nome da criança em cada unidade da caixa de lápis de cor e canetinhas.
Quant.
1
jogo com 12 canetas hidrocor – marca F. Castell - Acrilex
1
cola Tenaz 100g ou tipo lápis – branca (deverá ser reposta quando acabar).
1
caixa de lápis com 24 cores – marca Staedtler (essa marca vem a cor ocre de acordo com os materiais
Montessorianos)
2
estojos com duas partes, com zíper, contendo:
1
apontador com depósito – simples
2
borrachas azul e vermelha.
lápis avulsos – 3 na cor laranja, 3 na cor azul escura e 2 na cor vermelha
5
lápis grafites 2 B – marca F. Castell - Staedtler- Tilibra
1
tesoura com ponta redonda – marca Mundial – Tilibra – Staedtler (nome e sobrenome)
1
lancheira e guardanapo de pano c/ nome bordado
Atendendo a legislação vigente, as marcas indicadas são somente sugestões. Alertamos que marcas de qualidade
inferior se deterioram no decorrer do ano, tornando-se inutilizáveis.

Observações:
1 – A tesoura poderá ser reaproveitada do ano anterior, desde que esteja em boa condição.
2 – Não será permitido o uso de lapiseira, estojo de lata e corretivo líquido.
3 – Uma bolsa escolar (mochila).
4 – A responsabilidade pela elaboração desta lista é da equipe de Professores, Orientação Educacional e Pedagógica.
5 – Para os alunos novos: 01pasta de trilho azul marinho com 5 sacos plásticos grossos (015) tamanho ofício.

Papelarias e Livrarias, em Campinas, onde constam nossas listas de materiais/2021
Papelaria Colegial
Av. Imigrantes, 228 Centro - Valinhos
Fone: 3871- 4787 / 3299-5474/ 3299-5475
E-mail: valinhoscolegial@terra.com.br
Papelaria Castelo
R. Oliveira Cardoso, 346 – Castelo
Fone: 3284-2323
E-mail: vendas@papelariacastelo.com.br
E-mail: vendas1@papelariacastelo.com.br
(Estac.na Rua Orlando Carpino, 220 Castelo)
Book Space (livro de Inglês - com desconto- levando a lista do
Colégio)
R. Dr. Viêira Bueno, 40 – Cambuí
Fone: 3294-8087
Site: https://www.bookspace.com.br/

Papelaria Ceredinha´s
Av. Abelardo P. Amaral, 263 Vila Industrial
Fone: (19) 3272-0186
WhatsApp: (19) 99290-6366
E-mail: ceredinhas@yahoo.com.br

Papelaria Paulino
R. Dr. Quirino, 1234 – Centro
Fones: 3739-9090
E-mail: apelariapaulino@papelariapaulino.com.br
Papelaria Judá
Av. Baden Powell, 371 – Jd Nova Europa
Fone: 3324-5630 /98976-1935
E-mail: contato@papelariajuda.com

Papelaria Chapadão
Rua Santo Antônio Claret, 34- Jd. Chapadão
Fone: (19) 3243-4188 (19) 3243-3368
E-mail: vendas@papelariachapadao.com.br
Modelo Papelaria e Livraria
Av. Francisco Glicério, 1293 – Centro
Fones / Fax: 3235-3978 / 3305-4002 / 3235-3977
E-mail: modelopl@terra.com.br

