1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
Materiais que deverão ser entregues
personalizados (incluir o nome do aluno)
01 - Caderno pedagógico de Português de capa
Dura, de 40 folhas (meu primeiro caderno)
01 – Caderno brochura de Português, de 96 folhas,
formato 200mm X 275mm
01 - Caderno pedagógico quadriculado 10x10mm capa
dura (meu primeiro caderno)
01 – Caderno de Cartografia grande
01 - Tesoura inox sem ponta
10 - Lápis grafite nº 02
01 - Jogo de quebra-cabeça para idade de 5 a 8
anos.
01 - Caixa de giz de cera de 12 cores (gizão)
01 - Estojo de canetinha.
02 - Caixas de massa de modelar
01 - Pasta de plástico com elástico
01 - Penal com lápis, borracha e apontador

Materiais (não personalizado)
20 - Plásticos sem furo (grosso)
03 - Folhas de cada EVA: laranja e amarelo.
01 - Cola 90 g.
04 - Colas bastão grandes
02 - Resmas de papel (A4)
01 - Pacote de guardanapo
01 - Pacote de canudinho
01 - Pacote de colher descartável / garfo descartável
01 - Caixa de lenço de papel
01 -Caixa de Band - Aid (pequeno)
01 - Caixa de Clips médio
03 - Caixas de lápis de cor
01 – Metro de papel contact transparente
01 – Material dourado pequeno de 62 peças.
02 –Canetas de retroprojetor preta (fina e média)
01 - Folha de papel: cartão e cartaz
01 – Pote de tinta guache (cor opcional)
02 - Refis de cola quente fino
01 - Durex pequeno
01 - Rolo de fita plastificada transparente (durecão)
01 - Pacote de papel lumicolor
01 - Rolo de fita crepe
01 - Rolo de fita dupla face
02 - Pacotes de palitos de sorvetes coloridos

Reunião de Pais da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental: Dia 07/02/2019, às 18h30min.
Início das aulas:11 de fevereiro de 2019

