ENSINO FUNDAMENTAL I - 2020

1º ANO
MATERIAL DO ANO LETIVO: Entregar identificado na portaria do Infantil de 06/01/2020 até 20/01/2020
 1 Caixa de massa de modelar 12 cores - Soft

 2 Folhas de papel dobradura (vermelho, verde, amarelo e
azul claro)

 1 Caderno brochura capa dura 48 folhas com margem (pequeno)
 1 Caderno brochurão 48 folhas, capa dura com margem (sem

 5 Folhas cartolina na cor branca – tamanho A4
 100 Folhas sulfites

ilustração na margem - tamanho universitário)

 1 Caderno quadriculado (tamanho universitário)

 1 Gibi novo

 2 Colas tubo branca

 1 Pasta plástica em L

 2 Colas bastão pequena

 1 Pasta ou maleta polionda 3,5cm (colocar o dever de casa)

 2 Folhas inteiras de etiquetas cód. 6185 PIMACO

 2 Pastas transparentes branca com trilho

 2 Folhas com 30 etiquetas cód. 6180 PIMACO

 2 Revistas com gravuras diversas

 2 Folha de color set – cores: vermelha, amarela, verde, azul, rosa,

 5 Sacos plásticos para sulfite grosso

preta, marrom e laranja

MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTES:
 1 Embalagem de fita de cetim fina (qualquer cor)

 1 Bloco de canson A3

 5 Folhas de etiquetas cód. 6181 PIMACO

 20 Botões coloridos grandes

 1 Kit de tinta plástica

 1 Caneta preta pilot color 850

 1 Rolo de fita crepe

 1 Camiseta grande de manga curta para pintura

 1 Plástico para mesa 1metrox1metro

 1 Conjunto de canetas gel – 6 ou 12 cores

 1 PVA branco de 100ml

 1 Cola líquida

 2 Saquinhos de peças de miçangas grandes

 1 Conjunto de pincéis soft touch

 1 Tela 30X40

MATERIAL PARA AS AULAS DE MÚSICA:
 1 Flauta doce YAMAHA Germânica (é necessário ser dessa marca à venda na casa de instrumentos musicais)
 1 Pasta catálogo com 20 saquinhos

MATERIAL DA MOCHILA: Enviar com a criança no 1º dia letivo
MATERIAL DO ESTOJO:

MATERIAL DE HIGIENE:

 1 Estojo de zíper com 4 repartições, sendo:

 1 Caixa de lenço de papel
 1 Embalagens de refil de lenço umedecido

1º Repartição: 1 Caixa de lápis de cor - 24 cores

 1 Estojo com escova e creme dental
(para deixar na mochila)

2º Repartição: 1 Caixa de giz de cera curton - 12 cores
3º Repartição: 1 Jogo de canetas hidrográficas - 12 cores
4º Repartição: 1 Apontador com depósito retangular, 1 borracha
branca com capa, 3 lápis grafites nº2, 1 régua pequena de 15cm e 1
tesoura sem ponta.

______________________________________________________________________________________
COMUNICADO
 Todos os materiais devem estar etiquetados com o nome do aluno. Inclusive a mochila, lancheira e o uniforme.
 O material escolar, deverá ser entregue em caixa ou sacola identificado com o nome completo da criança, na portaria da
Educação Infantil, no período de 06/01/2020 até 20/01/2020 das 8h às 11h ou 13h às 16h.

 Solicitamos a presença dos pais ou responsável pelo aluno, no dia 24/01, no pátio da Educação Infantil para a apresentação
do corpo docente, às 7h30min (período da manhã), às 13h30min (período da tarde). Em seguida haverá reunião de pais
com as professoras nas respectivas salas de aula.

 1º dia letivo: 27/01.

