MATERIAL ESCOLAR - 1° ANO - 2021

























01 caixa de lápis de cor.
01 estojo escolar (com 2 divisões).
01 conjunto de canetinhas.
01 caixa de giz de cera.
02 tubos de cola branca (90 g).
02 colas bastão.
02 caixas de massa de modelar (macia).
01 pasta de atividades.
01 caderno de cartografia 48 folhas (capa dura).
01 caderno de linguagem 96 folhas (capa dura).
01 caderno quadriculado 96 folhas (1x1 capa dura).
01 caderno de caligrafia 48 folhas – formato 202 mm x 140 mm (capa dura).
03 cadernos de linguagem 48 folhas (capa dura).
01 régua (15 cm).
04 lápis pretos (enviar 01 e guardar os demais para reposição).
02 apontadores com depósito (enviar 01 e guardar o outro para reposição).
04 borrachas (enviar 01 e guardar as demais para reposição).
01 tesoura sem ponta.
01 conjunto de cola colorida.
01 tela de pintura (20x30).
01 pincel.
01 caixa de tinta guache (6 cores).
01 resma de papel sulfite.
01 bloco criativo de papéis coloridos.

MATERIAL ADICIONAL PARA ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL:
 01 caderno de linguagem 96 folhas (capa dura).
 01 caderno de cartografia 96 folhas (capa dura).
 01 nécessaire contendo creme dental, escova de dente e toalha.

Avisos importantes:
- OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS COM O NOME COMPLETO DO ALUNO E A
TURMA.
- CASO SEJA NECESSÁRIO, SERÁ SOLICITADA A REPOSIÇÃO DE MATERIAIS AO LONGO DO
ANO LETIVO.

Previsão para:
Entrega de materiais: 01/02/21.
Início das aulas: 03/02/21.
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01 caixa de lápis de cor.
01 estojo escolar (com 2 divisões).
01 conjunto de canetinhas.
01 caixa de giz de cera.
02 tubos de cola branca (90 g).
02 colas bastão.
01 caixa de massa de modelar (macia).
01 pasta de atividades.
01 caderno de cartografia 96 folhas (capa dura).
01 caderno de linguagem 96 folhas (capa dura).
01 caderno quadriculado 96 folhas (1x1 capa dura).
01 caderno de caligrafia 48 folhas formato 202 mm x 140 mm (capa dura).
03 cadernos de linguagem 48 folhas (capa dura).
01 Mini dicionário contemporâneo da Língua Portuguesa – Sugestão: Silveira Bueno – Editora FTD.
01 régua de madeira (30 cm).
01 régua (15 cm).
04 lápis pretos (enviar 01 e guardar os demais para reposição).
02 apontadores com depósito (enviar 01 e guardar o outro para reposição).
04 borrachas (enviar 01 e guardar as demais para reposição).
01 tesoura sem ponta.
01 conjunto de cola colorida.
01 tela de pintura (20x30).
01 pincel.
01 caixa de tinta guache (6 cores).
01 resma de papel sulfite.
01 bloco criativo de papéis coloridos.

MATERIAL ADICIONAL PARA ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL:
 01 caderno de linguagem 96 folhas (capa dura).
 01 caderno de cartografia 96 folhas (capa dura).
 01 nécessaire contendo creme dental, escova de dente e toalha.

Avisos importantes:
- OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS COM O NOME COMPLETO DO ALUNO E A
TURMA.
- CASO SEJA NECESSÁRIO, SERÁ SOLICITADA A REPOSIÇÃO DE MATERIAIS AO LONGO DO
ANO LETIVO.

Previsão para:
Entrega de materiais: 01/02/21.
Início das aulas: 03/02/21.
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01 caixa de lápis de cor.
01 estojo escolar (com 2 divisões).
01 conjunto de canetinhas.
01 caixa de giz de cera.
02 tubos de cola branca (90 g).
02 colas bastão.
01 caixa de massa de modelar (macia).
01 pasta de atividades.
01 caderno de cartografia 96 folhas (capa dura).
01 caderno de linguagem 96 folhas (capa dura).
02 cadernos quadriculados 96 folhas - formato 200 mm x 275 mm (1x1 capa dura).
01 caderno de caligrafia 48 folhas – formato 202 mm x 140 mm (capa dura).
05 cadernos de linguagem 48 folhas (capa dura).
01 mini dicionário contemporâneo da Língua Portuguesa – Sugestão: Silveira Bueno – Editora FTD.
01 dicionário Inglês – Português.
01 Atlas Geográfico.
01 caneta marca texto amarela.
01 régua de madeira (30 cm).
01 régua (15 cm).
01 calculadora.
04 lápis pretos (enviar 01 e guardar os demais para reposição).
02 apontadores com depósito (enviar 01 e guardar o outro para reposição).
04 borrachas (enviar 01 e guardar as demais para reposição).
01 tesoura sem ponta.
01 conjunto de cola colorida.
01 tela para pintura (20x30).
01 pincel.
01 caixa de tinta guache (6 cores).
01 resma de papel sulfite.
01 bloco criativo de papéis coloridos.

MATERIAL ADICIONAL PARA ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL:
 01 caderno de linguagem 96 folhas (capa dura).
 01 caderno de cartografia 96 folhas (capa dura).
 01 nécessaire contendo creme dental, escova de dente e toalha.

Avisos importantes:
- OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS COM O NOME COMPLETO DO ALUNO E A
TURMA.
- CASO SEJA NECESSÁRIO, SERÁ SOLICITADA A REPOSIÇÃO DE MATERIAIS AO LONGO DO
ANO LETIVO.

Previsão para:
Entrega de materiais: 01/02/21.
Início das aulas: 03/02/21.
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01 caixa de lápis de cor.
01 estojo escolar (com 2 divisões).
01 conjunto de canetinhas.
01 caixa de giz de cera.
02 tubos de cola branca (90 g).
02 colas bastão.
01 caixa de massa de modelar (macia).
01 pasta de atividades.
01 caderno de cartografia 96 folhas (capa dura).
01 caderno universitário 15 matérias (capa dura).
02 cadernos quadriculados 96 folhas- formato 200 mm x 275 mm (1x1 capa dura).
01 caderno de caligrafia 48 folhas – formato 202 mm x 140 mm (capa dura).
01 mini dicionário da Língua Portuguesa – Sugestão: Silveira Bueno – Editora FTD.
01 dicionário Inglês – Português.
01 Atlas Geográfico.
01 caneta marca texto amarela.
02 canetas (azul e preta).
01 corretivo.
01 jogo de esquadros.
01 transferidor de 180°.
01 compasso de lápis.
01 régua de madeira (30 cm).
01 régua (15 cm).
01 calculadora.
04 lápis pretos (enviar 01 e guardar os demais para reposição).
02 apontadores com depósito (enviar 01 e guardar o outro para reposição).
04 borrachas (enviar 01 e guardar as demais para reposição).
01 tesoura sem ponta.
01 conjunto de cola colorida.
01 tela para pintura (20x30).
01 pincel.
01 caixa de tinta guache (6 cores).
01 resma de papel sulfite.
01 bloco criativo de papéis coloridos.
MATERIAL ADICIONAL PARA ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL:

 01 caderno de linguagem 96 folhas (capa dura).
 01 caderno de cartografia 96 folhas (capa dura).
 01 nécessaire contendo creme dental, escova de dente e toalha.
Avisos importantes:
- OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS COM O NOME COMPLETO DO ALUNO E A
TURMA.
- CASO SEJA NECESSÁRIO, SERÁ SOLICITADA A REPOSIÇÃO DE MATERIAIS AO LONGO DO
ANO LETIVO.
Previsão para:
Entrega de materiais: 01/02/21.
Início das aulas: 03/02/21.
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01 caixa de lápis de cor.
01 estojo escolar (com 2 divisões).
01 conjunto de canetinhas.
01 caixa de giz de cera.
02 tubos de cola branca (90 g).
02 colas bastão.
01 pasta de atividades.
01 caderno de cartografia 96 folhas (capa dura).
01 caderno universitário 15 matérias (capa dura).
02 cadernos quadriculados 96 folhas – formato 200 mm x 275 mm (1x1 capa dura).
01 caderno de caligrafia 48 folhas – formato 202 mm x 140 mm (capa dura).
01 mini dicionário contemporâneo da Língua Portuguesa – Sugestão: Silveira Bueno – FTD.
01 dicionário Inglês – Português.
01 Atlas Geográfico.
01 caneta marca texto amarela.
02 canetas (azul e preta).
01 corretivo.
01 jogo de esquadros.
01 transferidor de 180°.
01 compasso de lápis.
01 régua de madeira (30 cm).
01 régua (15 cm).
01 calculadora.
04 lápis pretos (enviar 01 e guardar os demais para reposição).
02 apontadores com depósito (enviar 01 e guardar o outro para reposição).
04 borrachas (enviar 01 e guardar as demais para reposição).
01 tesoura sem ponta.
01 conjunto de cola colorida.
01 tela para pintura (20x30).
01 pincel.
01 caixa de tinta guache (6 cores).
01 resma de papel sulfite.
01 bloco criativo de papéis coloridos.
MATERIAL ADICIONAL PARA ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL:

 01 caderno de linguagem 96 folhas (capa dura).
 01 caderno de cartografia 96 folhas (capa dura).
 01 nécessaire contendo creme dental, escova de dente e toalha.
Avisos importantes:
- OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS COM O NOME COMPLETO DO ALUNO E A
TURMA.
- CASO SEJA NECESSÁRIO, SERÁ SOLICITADA A REPOSIÇÃO DE MATERIAIS AO LONGO DO
ANO LETIVO.
Previsão para:
Entrega de materiais: 01/02/21.
Início das aulas: 03/02/21.

