Série: 1º Ano
Quantidade
2
1
1
1
1
1
1
1
300 folhas
30
2 caixa
1 bloco
1 bloco
5 unidades

Material
Cadernos brochura grande, de capa dura (brochurão), de qualquer cor,
encapado com contact transparente (não serão aceitos cadernos com espiral)
Caderno Pequeno capa dura 96 folhas (obrigatoriamente amarelo)
Pasta plástica com elástico (fina e transparente) (obrigatoriamente amarelo)
Caderno de desenho (sem margem) capa dura de qualquer cor.
Pasta plástica com elástico 20 mm (obrigatoriamente amarelo)
Livro paradidático adequado à idade (com capa dura)
Livro de Caligrafia “NO CAPRICHO A” Isabella Carpaneda e Angiolina
Bragança EDITORA QUINTETO
Colete dupla face (preto e laranja) para Educação Física - somente nas
confecções descritas logo abaixo
Papel sulfite A4 branco
Folhas de linguagem com pauta
Massa de modelar grande
Papel canson A4 branco
Papel Lumi Paper Creative
Saco plástico grosso sem furo

1

Caixa de Curativos (BAND AID)

1

Tubo de cola líquida pequena

1

Folha de E.V.A com gliter

Material para uso diário que deve permanecer na mochila
Quantidade
1
1
2
1
1
2
1 caixa
2 tubos
3

Material
Estojo – zíper com três repartições
Apontador
Lápis vermelhos
Caixa de lápis de cor de 24 cores
Tesoura sem ponta com nome gravado
Borrachas
Canetinha hidrocor fina 12 cores
Cola bastão grande
Lápis grafite

ATENÇÃO: Alguns itens serão solicitados somente no decorrer do
ano quando necessário.

Informações importantes:
- No início do ano (no dia da reunião de pais) será cobrado um valor referente à apostila
de tarefa de casa (xerocada e encadernada), que será pago direto para a professora da
sala.
- Todo material e uniforme deve conter o nome e o ano/série do aluno.
- Os materiais devem ser entregues na escola, nos dias 22 e 23/01/2019 das 13h as 15h ou das
15h30min. as 17h30 para a professora da sala.

Uniformes
Os uniformes podem ser adquiridos nas seguintes empresas:
Nome:
Endereço:

Nome:
Endereço:

N.A Confecções
3442 1889
Telefone:
Rua Amapá, 110
Vila Faxina – próximo a Papelaria MEC

Serelepe Confecções
Rua Independência,150

3441 8582
Telefone:
Vila São João – próximo ao Calçados
Medeiros

