LISTA DE MATERIAIS – 1º ANO E.F. – 2022


ENTREGAR PARA A PROFESSORA NO PRIMEIRO DIA DE AULA PARA QUE HAJA A DEVIDA
ORGANIZAÇÃO.



TODO MATERIAL DE USO PESSOAL DEVERÁ ESTAR IDENTIFICADO COM O NOME DA CRIANÇA.



ENTREGAR O MATERIAL EM CAIXAS DE PAPELÃO (TIPO CAIXA DE PAPEL SULFITE COM
TAMPA).



ALGUNS MATERIAIS DEVERÃO SER REPOSTOS, CASO HAJA NECESSIDADE.

USAR A BOLSA DE LEVAR LIVROS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
MATERIAL ESCOLAR:






















1 agenda - tamanho padrão com espiral e com 1 página por dia e com o nome do dia da
semana
1 estojo com 2 divisórias contendo: 6 lápis grafite triangular, 3 borrachas, 1 apontador para lápis
triangular e “jumbo”.
1 estojo com 3 divisórias
1 caixa de lápis de cor com 12 unidades “jumbo”
1 caixa de caneta hidrográfica com 12 unidades ponta “grossa”
1 caixa de giz de cera “grosso” com 12 unidades
25 palitos de sorvete (de madeira)
10 etiquetas para identificação da criança
1 tesoura de metal sem ponta (com identificação)
1 caderno para desenho capa dura 96 folhas (sugestão de marca “Spiral”, sem propaganda)
1 caderno capa dura meia pauta
1 pacote de USA Folien – Série Graphic – Cor: Alaska – color paper de 180g
2 pastas aba elástica ofício 20 mm
1 régua de 20 cm
2 potes (pequeno) de massa para modelar
2 potes (pequeno) de guache, cor variada
1 tubo de cola bastão grande
1 tubo de cola branca de 90 gramas
1 pincel 815-18
1 rolo de fita PVC transparente
2 gibis

MATERIAL DE USO PESSOAL:
Necessaire contendo: 1 tubo de creme dental, 1 escova de dente com protetor, 1 fio/fita
dental,1 toalha pequena identificada com o nome do aluno
Lancheira: lanche, 1 fruta, 1 toalha para a hora do lanche e garrafinha tipo “squeeze” para
água
Mochila: 1 troca de roupa, 1 saco impermeável para as roupas sujas, 1 pacote de lenço
umedecido, 1 repelente, 1 protetor solar, 1 frasco de álcool em gel e 1 camiseta grande
para a aula de artes, máscaras para trocas ao longo do dia.

LIVROS PARA DIDÁTICOS:

Na intenção de reduzir a compra desses livros no E.F.I, realizaremos uma
troca de paradidáticos entre os alunos no próximo ano letivo.
Para que essa ação aconteça, solicitamos a todos que doem na
secretaria da escola, até o dia 21/01/22, os livros paradidáticos lidos
durante o ano letivo de 2021.

