
03 cadernos brochurão de 96 folhas.
01 caderno de capa dura 48 folhas grande para leitura.
01 estojo para guardar os lápis
01 caixa de lápis de cor grande
02  lápis preto
01 borracha grande e macia
01 apontador
01 tesoura sem ponta
02 tubo de cola (250g)
01 jogo pedagógico (06 anos)
01 caderno caligráfico com  palavras
01 caderno de desenho grande capa dura
01 caixa de massinha de modelar.
01 bloco de papel color set.
01 tela pequena para pintura
01 pincel chato nº 08
01 tabuada
01 cola de isopor

Obs: Material de uso individual do aluno que será usado diariamente. Sendo necessário reposição quando
acabar.

LISTA DE MATERIAIS 1º ANO – 2021

(06 anos de idade completo até 31 de março de 2021)

 Todos os materiais deverão ser identificados com o nome do Aluno.
 Materiais: entregar no primeiro dia de aula.

IMPORTANTE!
1) Uniforme: uso a partir do primeiro dia de aula.
2) Lanche: Deverá trazer de casa.
3) Horário: Turno Matutino – entrada às 7h, saída às 11h 30min. (Exceto nos dias de sexto horário)
                   Turno Vespertino – entrada às 13h, saída às 17h 30min. (Exceto nos dias de sexto horário)
O uso de máscara é obrigatório (O aluno deve levar para a escola no mínimo 03 máscaras
limpas por dia)

MATERIAIS ESCOLARES

Materiais que serão solicitados pelo professor, no decorrer do ano:

Folhas de papel laminado Tecidos
Cartolinas Cola colorida
E.V.A Revistas usadas
Folhas de papel camurça Barbante, algodão, lã
Folhas de papel cartão Palito (picolé, fósforo)
Massa de modelar (ver data de validade) Cola de isopor
Papel madeira Lixa
Pacote de estrelinhas Tubos de Glitter (cores variadas)
Fita adesiva colorida Papel fantasia
Fita Crepe Refil de cola quente
Tubo de cola 500g Gibi
Estojo de canetinhas hidrocor Pincel ponta chata nº 08


