LISTA DE MATERIAL / 1º ano Ensino Fundamental I

Início das aulas: 04 / 02 / 2019
Adquirir em papelarias:
2 cadernos grandes sem espiral– 48 fls (azul e amarelo)
4 capas plásticas transparentes A4
4 contra capas pretas A4
1 pasta catálogo com capa de plástico transparente
(50 plásticos grossos)
1 pasta bailarina transparente (com gancho) na
cor azul
1 caixa de clips
1 pasta polionda 4cm (cor azul)
150 folhas de papel peso 40 A4 branca
100 folhas de papel silhueta A4. (Cores variadas)
2 cartelas de adesivos (motivo infantil)
1 jogo de hidrocor 12 cores (ponta grossa)
1 jogo de hidrocor 12 cores (ponta fina)
2 vidros de cola 90 ml – (Sugerimos 3M)
1 pacote de papel colorset
1 caixa de lápis de cor – 12 cores/grande.
10 lápis pretos nº. 02
2 apontadores
3 borrachas
1 tesoura sem ponta – marcar o nome
2 canetas para tecido
1 estojo
2 bolsas de papel (tamanho 40 x 30 de largura – cru)

REVISTAS:

LIVROS

3 Gibis da Turma da Mônica
1 Almanaque
2 Revistas “Coquetel ou Picolé” (diferentes)
2 revistas tipo Veja, Claudia (velhas)

BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS
(escolher 2 brinquedos)

Blocos lógicos / material dourado/
dominó/ Ábaco aberto e/ou fechado
Torre de Hanói /Alfabeto Silábico/
Memória de Sílabas/Alfabeto Divertido

UNIFORME: Modelo da escola.
Adquirir na Casa da Roupa:
Rua Dr. Télio Barreto, n° 268 - Centro.
Tel.: (22) 2762-5965
ENTREGA DO MATERIAL: Dia: 04 / 02 / 2019
devidamente etiquetado.
INÍCIO DAS AULAS: Dia: 04/02/2019 (No
dia 04 e 05/02 as crianças sairão às 10h30
turno da manhã e às 16h turno da tarde)
A partir do dia 06/02/2019: Horário
normal de aula. Turno da manhã: 7h30 às
12h. Turno da tarde: 13h às 17h30.

IMPORTANTE:
Todo o material, inclusive o uniforme, em especial
os agasalhos de frio, deverão ser marcados com o
nome da criança em lugar visível.
Serão solicitados ao longo do ano alimentos para
realização de pratos de culinária, sucatas, taxas
para eventos culturais ou excursões.

 EDEBE = Informações no ato da matrícula, na tesouraria da escola.

 Paradidáticos (LITERATURA) Projeto Letramento: “Gente que Lê” - (O aluno receberá os paradidáticos
no início das aulas).

 Material de Inglês – International School - O aluno receberá livros no início das aulas.

