1º ano
01 caderno de desenho grande (sem seda – capa dura)

50 palitos de sorvete

01 caixa de giz de cera grande (gizão) ou 1 Eco Giz
(Faber Castell)

01 pacote de lenços umedecidos ( que deverá ser
mantido na mala do aluno)

01 caderno quadriculado de 1cm ( grande)

02 caixas de lenços de papel

01 caderno de pauta verde (187mmx 245mm)

01 estojo com 2 repartições

01 caderno criativo ( qualquer cor) 96 folhaslinguagem

01 Bloco Multi Moldura com 36 folhas- 150 g/m2.

02 caixas de lápis de cor grande ( 24 cores)
04 lápis pretos nº 02
02 apontadores com depósito
02 borrachas (grande e macia)

01 caneta de retroprojetor (azul)
01 jogo pedagógico adequado à idade
1 kit de material dourado ( individual)
01 pasta preta (catálogo) com 50 saquinhos

01 tesoura sem ponta

02 folhas de EVA com gliter ( qualquer cor)

04 colas em bastão grande

Obs.: A escova de dente, o creme dental e a
toalhinha higiênica devem ser trazidos
diariamente na lancheira da criança.

03 tubos de cola líquida grande
02 pincéis (fino e grosso)
03 potes de massa de modelar soft (500g)
01 pasta azul (polionda) grossa com elástico (plástica)
01 avental de plástico ou 1 camiseta grande (para ser
utilizado nas aulas de Ed.Artística)
03 revistas para recorte
01 livro de leitura infantil (de acordo com a idade da
criança)

Todos os materiais e pertences
da criança devem estar
identificados com nome. Os
materiais solicitados devem ser
entregues no 1º dia de aula.

 Início das aulas: 22/01

01 gibi
Livros de leitura que serão usados em 2019

1. O aniversário do Seu Alfabeto – Editora Cortez – Amir Piedade
2. Felpo Filva – Eva Furnari – Editora Moderna
Obs. Os materiais e livros poderão ser adquiridos em qualquer papelaria. Sugerimos
a Papelaria Paula- Rua do Orfanato, 751- (11) 20631079/948904978

