LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2018
1º ANO
Unidade
01
05
03
03
02
03
01
01
200
01
01
03
01
01
01
01
01

Descrição
Jogo canetinhas hidrocor
Lápis grafites - IDENTIFICADOS
Borrachas macias
Apontadores com depósito
Caixa de lápis de cor (deixar uma em casa para reserva)
Tubo de cola branca 90g
Tesoura sem ponta (gravar o nome da criança)
Pasta de plástico fina transparente com elástico (1 cm)
Folhas de sulfite branco A4
Rolo de fita de empacotamento transparente
Alfabeto móvel (um recipiente para guardar as letras)
Cadernos brochurões (grande - 50 folhas) capa dura
Caderno brochura capa dura pequeno de caligrafia
Caderno de desenho 48 folhas espiral – para as aulas de Arte
Caderno de desenho 48 folhas (pode ser do ano passado para as aulas de Ensino Religioso)
Estojo com 3 divisões
Caixa de massinha de modelagem (um recipiente plástico com tampa ou pote de margarina para guardar a massinha –
colocar nome no recipiente)

04
01m
04
04
01
01
01

Folhas de E.V.A (1 branca / 1 cor de pele / 1 marrom / 1 verde clara)
TNT azul claro ou escuro
Cartolinas brancas
Color set
Gibi Turma da Monica
Bambolê
Alfabeto móvel em E.V.A + 1 recipiente para guardar as letrinhas

HIGIENE PESSOAL
01-creme dental
01-escova de dente

NA MOCHILA DIÁRIA DA CRIANÇA
01-troca de roupa
01-chinelo (sempre dentro de uma sacola ou saco plástico)
01-necessaire para guardar o creme dental e a escova de dente

Observações:
1- Os livros de literatura utilizados durante o ano serão adquiridos na própria escola conforme comunicado a
ser enviado posteriormente. Formalizamos convenio com uma Editora que irá oferecer preço diferenciado
abaixo do mercado.
2- Todo material deverá ser etiquetado.
3- Os cadernos deverão informar as disciplinas na etiqueta.
4- Caso tenha materiais do ano anterior em bom estado, não há necessidade de comprar novos.
5- Os lápis e canetas devem ser todos nomeados, pois quando caem no chão, fica fácil de identificar o dono.
6- Não será permitido o uso de estilete, tesoura de ponta e corretivo.
7- É obrigatório o uso do uniforme.

Entrega dos materiais à professora: 26/01/2018
Horários: das 7h30 às 11h (manhã) – das 13h30 às 16h (tarde)

