
Senhores Pais,
Segue a lista de material de uso individual que deverá ser entregue para a professora da turma
no dia 02/02/2022.

1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

5 cadernos tipo brochurão, grandes, 60 folhas, com pauta numerada - 1, 2, 3, X. (2 para uso em sala - 2
para Dever de Casa - 1 para Produção de Texto/Ditado).

1 caderno tipo brochurão, grande, com pauta, 48 ou 60 folhas (Língua Inglesa).

1 estojo simples contendo:
● 6 lápis pretos nº 2 (não é permitido o uso de lapiseira).
● 2 borrachas brancas
● 1 apontador com depósito
● 1 caixa de lápis de cor de boa qualidade

3 tubos de cola 90 gramas.
1 tesoura sem ponta, de boa qualidade (com o nome gravado).
1 régua comum de 30 cm (de metal ou acrílica).
1 caneta preta hidrográfica 2.0 mm.
1 conjunto de canetinhas com 12 cores (ponta fina, de boa qualidade).
2 caixas de massinha com 12 cores.
5 pastas brasil ou polionda, finas.
2 pastas catálogo A4 com 50 plásticos (uma para Arte e outra para Pasta Diagnóstica).
1 blusa de malha tamanho P adulto para as aulas de Arte (tipo propaganda – pode ser usada).
1 jaleco branco (para as aulas de laboratório).
1 material dourado individual com 62 peças.
1 ábaco para uso individual.
3 revistinhas em quadrinhos (título da preferência da criança).
1 revista para recorte (Tipo Casa e Jardim, Crescer, Pais e Filhos).
2 cruzadinhas de banca – nível fácil (“Picolé” – Ediouro).
1 Almanacão de Férias (Turma da Mônica).
1 pincel chato, número 20.
1 bloco desenho, tipo canson, A4, branco, 140g/m, 40 folhas (qualquer marca).
1 lápis 2B (para as aulas de Arte).
1 caixa de lápis de cor de boa qualidade (para as aulas de Arte).
1 caixa de giz de cera, 12 cores.
1 aquarela em pastilhas, 18 cores.
6 potes de tinta guache 250 ml cada - cores primárias
1 tela branca 20X30 (a tela só deverá ser enviada para a escola quando for solicitada).
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● A coleção será adquirida na escola e em breve divulgaremos o valor e as formas de
pagamento.



OBSERVAÇÕES:

- Os materiais solicitados são de USO INDIVIDUAL e não serão compartilhados, portanto, é muito
importante que todos eles sejam identificados com o nome e o sobrenome da criança (use letra caixa
alta/imprensa).

-  A reposição do material deverá acontecer sempre que a escola solicitar.

-  Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano.

-  O uniforme completo pode ser encontrado:
● Zil’d Confecções: Av. José Cândido da Silveira, nº 2687 - (31) 3486-1083.
● Papini Uniformes (Fábrica Maroto): representante Priscilla - encomendas pelo WhatsApp - (31)

99769-1364 .


