RELAÇÃO DOS MATERIAIS ESCOLARES PARA 2018 - 1º. ANO

Material de higiene e uso pessoal: (permanecer na mochila diariamente)
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Toalha de mão (a ser trocada pela família, para higienização, diariamente);
Pente ou escova de cabelo;
Escova de dente (com porta escova) e creme dental infantil;
Uma muda de roupa completa (inverno/ verão);
Sacos plásticos (para roupa usada/ suja).

Acondicionar itens
em uma bolsinha.

MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL DE CADA CRIANÇA:
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01 Lousinha mágica, simples, com caneta magnética, evitar a hidrocor. A CANETA DEVERÁ SER PENDURADA NA LOUSA, COM
UM CORDÃO/ BARBANTE/ LÃ: NÃO SERÃO ACEITAS LOUSAS MAIORES QUE UMA FOLHA SULFITE A4;
01 Livro de histórias infantis, de plástico ou de capa dura, ilustrado, adequado à faixa etária + 01 gibi + 04 revistas para recorte;
Alfabeto Móvel (Jogo ABC, com 72 peças de madeira) ou Pote de Letras Escolar (156 peças de plástico, coloridas). Não serão aceitos
brinquedos feitos de papel ou papelão (material frágil), pois, serão manuseados constantemente;
04 Cadernos de capa dura, grande, de brochura, sendo: com 50 folhas, cada (cadernos sem espiral), para: CLASSE E CASA;
01 CADERNO DE BROCHURA, PEQUENO, PARA REGISTROS DAS AULAS DE MÚSICA, DE 48 FOLHAS;
01 CADERNO DE DESENHO COM MARGEM E CAPA DURA DE 50 FOLHAS;
Os cadernos deverão ser entregues identificados, na parte interna.
01 Camiseta branca, tamanho G (adulto). Esta será utilizada nas aulas artísticas, que envolvam tintas;
01 Pasta de plástico, cor – azul, com elástico, para transporte da tarefa de casa (pasta fina);
01 Régua transparente de 20 cm, resistente;
01 Fita Dupla Face, 24 x 30;
02 Placas de E.V.A. na cor MARROM + 02 placas E.V.A na cor AZUL ESCURO;
01 Tubo de cola grande: 110gr - branca líquida, lavável, não tóxica e 02 tubos de cola, tipo bastão 21gr;
01 Estojo com 12 cores de caneta hidrocor, atóxica; 01 caixa de giz de cera curto, com 12 ou 15 cores (grosso);
01 Estojo contendo: borracha macia, apontador com depósito, 01 tesoura sem ponta (cabo preto, 13 cm);
1 Caixa de lápis de cor e 04 lápis preto – nº. 02 (colocar nome em cada lápis);
01 Garrafinha para tomar água (QUE DEVERÁ PERMANECER, DIARIAMENTE, NA MOCHILA DA CRIANÇA);
02 Caixas de lenço de papel;
01 Pincel para guache, nº. 266-14;
Suporte plástico transparente, para crachá, com cordão longo para pendurar no pescoço (este crachá será usado, em excursões no
decorrer do ano e deverá permanecer no colégio);
02 Bolinhas de isopor de 75 mm + 01 bolinha de isopor de 100 mm;
01 Pote de guache, 250 ml, COR Laranja + 01 Pote de guache 250 ml, COR Azul Turquesa (Acrilex/ Maripel);
03 Refis para cola quente, bastão fino;
10 Sacos plásticos transparentes, ofício, 4 furos.

Este ano usaremos dois livros paradidáticos, que deverão ser providenciados pela família, para início das aulas:
*PARADIDÁTICOS:
- “ALFABARTE” – Anne Guéry e Olivier Dussutour, Editora Companhia das Letrinhas

- “DIREITOS DO PEQUENO LEITOR” - Odilon Moraes e Patricia Auerbach, Editora Companhia das Letrinhas
*Deverá ser providenciado pela família, o livro de caligrafia, para uso anual:
ASSIM EU APRENDO: CALIGRAFIA, 1: Ensino Fundamental/ organizadora Editora do Brasil. – 3ª. edição, 2017.
Todos os materiais deverão ser entregues para a professora NO PRIMEIRO DIA DE AULA – alguns serão usados no decorrer das aulas
e se em bom estado, devolvidos no final do ano. TODOS OS MATERIAIS MENCIONADOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS
COM NOME E TURMA.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
A TAXA DE IMPRESSÃO ANUAL compreende materiais utilizados durante o ano tais como: todas as atividades e
circulares xerocopiadas, sulfite branco, colorido, além de alguns itens de papelaria, culinária e agenda escolar.
Para 2018 o valor será de R$ 180,00 e deverá ser pago juntamente com a matrícula:
1º. Não nos responsabilizamos por perdas de objetos, materiais ou roupas. Marque o nome no interior de cada peça do
uniforme com caneta ACRILEX para tecido.
2º. Medicamentos deverão ser entregues à professora com as respectivas recomendações por escrito, na agenda.
3º. No decorrer do ano serão pedidos materiais específicos para o desenvolvimento de Projetos da turma.
4º. Temos um dia especial, para que as crianças tragam brinquedos de casa (aguardar envio de circular); por isto, evitem
enviá-los fora desta proposta.

Início das aulas: 30/01/18 – 3ª. Feira

SEJAM TODOS BEM VINDOS! – EQUIPE PEDAGÓGICA

