LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO - SÉRIE: 1º ANO/2021
PROFESSOR(A) DE CLASSE: Karine
MATERIAL PARA AQUISIÇÃO NA ESCOLA (DISPONÍVEL A PARTIR DA 2º QUINZENA DE JANEIRO/2021)
QUANT.

DESCRIÇÃO

1

Agenda escolar - permanente - com capa e com nome

1

Par de agulha para tricô em bambu nº 7 - com nome

3

Agulhas sem pontas para tapeçaria nº 13

1

Avental de tecido para aula de Artes - com nome

1

Bola de meia - com nome

1

Caderno para DESENHO DE FORMAS - deitado/horizontal - capa amarela

2

Caderno para ESPANHOL - deitado/horizontal - capa rosa claro

1

Caderno para ÉTICA - deitado/horizontal - capa roxo

1

Caderno para INGLÊS - deitado/horizontal - capa rosa pink

3

Cadernos para MATEMÁTICA - deitado/horizontal - capa vermelha

3

Cadernos para PORTUGUÊS - deitado/horizontal - capa lilás

5

Cadernos para RESERVA - deitado/horizontal - sem capa - com nome

4

Cadernos para TAREFA - deitado/horizontal - capa azul escuro

1

Caderno para TRABALHOS MANUAIS - deitado/horizontal - capa bege

1
1

Capa para flauta doce soprano em tecido com cordão - com nome
Giz de cera tijolinho com nome

1

Sacola de tecido para Higiene 25 x 15 cm - com nome

1

Sacola de tecido para Trabalhos Manuais 30 x 40 cm - com cordão para fechar (evitar o fecho de velcro) - com nome

1

Estojo de tecido para os gizes - com nome

Obs:

Aventais, bola de meia, capas de caderno, capa para flauta e sacolas podem ser encomendados com professoras da escola.
Contato na secretaria.

MATERIAL DIVERSO (outras papelarias)
QUANT.

DESCRIÇÃO

2

Giz de cera curto 12 cores - recomendável FABER CASTEL - com nome

1

Pasta com aba e elástico A3/20 mm - com nome

2

Tesoura sem ponta - 01 para Trabalhos Manuais - com nome gravado

2

Tubos de cola branca de 90g etiquetada - com nome - recomendável "acrilex"

1

Metro de algodão cru - (médio)

1
3
2
1

Metro de feltro, sugestão de cores:(vermelho, amarelo, azul,rosa ou lilás) - OBS: Podendo ser duas cores - 0,50 cm para cada
Rolinhos de linha para bordar (cores de sua preferência)
Metros de fita de cetim - 2 cm ( cor de sua preferência)
Pincel nº 20 ou 22 - próprio para pintura em aquarela - cabo avermelhado - cerdas macias para aulas de arte

MATERIAL PARA LANCHE, HIGIENE PESSOAL E PROTEÇÃO
QUANT.

DESCRIÇÃO

1

Copo de alumínio ou inox - com nome gravado (p/alunos novos)

1

Cumbuca de alumínio ou inox - com nome gravado (p/alunos novos)

1
Protetor solar, creme dental, escova dental c/protetor- com nome
MATERIAL PARA AULAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO FÍSICA E MÚSICA
QUANT.
1
1

DESCRIÇÃO
Flauta doce Germânica Soprano - recomendável YAMAHA - com nome gravado
Bermuda de helanca, camiseta lisa de algodão e tênis

TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SER ETIQUETADOS COM O NOME DO ALUNO E ENTREGUES PARA O PROFESSOR DE CLASSE NA PRIMEIRA
REUNIÃO PEDAGÓGICA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

