LISTA DE MATERIAIS - 2021
MATERIAL INDIVIDUAL

1º ANO

1 Mochilete
1 Lancheira (Merendeira)
1 Garrafinha para água
1 Toalha com nome (de mão)
1 jogo pedagógico alfabético – de acordo com a faixa etária
1 jogo pedagógico matemático – de acordo com a faixa etária
1 pincel para pintura nº08
1 estojo porta lápis contendo: borracha, apontador com
depósito e 4 lápis pretos trifásicos nº2, uma tesoura sem ponta
com nome gravado.
2 cartelas de adesivos motivo infantil
2 livros de história infantil com gravuras – 1 com letras de
forma maiúscula e 1 com letra de forma minúscula
2 revistas em quadrinhos (gibis)
2 revistas para recorte
1 pasta catálogo com 50 envelopes finos 240mm x 330mm
(pasta tipo portfólio)
1 tela para pintura 20cm x 30cm
1 régua de 30cm transparente
1 foto da família
1 conjunto de canetinhas, hidrocor com 12 cores – ponta grossa
2 caixas de lápis de cor com 12 unidades cada
2 caixas de massinha para modelar
2 vidros de cola branca 90 gramas
1 caixa de tinta guache com 12 cores
1 cento de palito de picolé
1 Material Dourado
1 ábaco
1 calculadora
2 cadernos Alibombom com pauta - 96 folhas (JÁ ENCAPADOS)
5 cadernos Alibombom com pauta - 48 folhas (JÁ ENCAPADOS)
1 caderno de desenho – 32 folhas (JÁ ENCAPADO)

LIVROS DIDÁTICOS

Material Coleção Saber Mais Solução Educacional FTD a ser
adquirido na própria escola - Valor do material R$ 550,00
Os materiais escolares deverão conter o nome da criança e ser
entregues na escola no período de 27 a 29 de janeiro no horário
de 13:00 às 17:00. Banhos somente para alunos do horário integral
- Incluir no material: toalha para banho, shampoo, sabonete,
pente ou escova de cabelo, creme dental e escova de dentes.

UNIFORMES: BIANE UNIFORMES(3842-6894)
UNIÃO UNIFORMES (3842-3080)

