LISTA DE MATERIAL 2018 – 1º ANO
1º ANO
COR: LARANJA

COD

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
(Não previstos na taxa de material)

♦ Apontador com depósito

01

♦ Borracha branca, macia

02

-

Caderno brochurão, grande, 48 folhas

01

-

Caderno de caligrafia, pauta verde

02

-

Caderno de desenho grande, espiral

01

-

Caderno quadriculado (

02

= 1 cm)

♦ Caneta hidrocor (jogo com 12 cores)

01

♦ Cola (tubo grande)

01

* Estojo para material SIGMA

01

-

10

Etiquetas brancas, com friso azul (5X8)

♦ Lápis preto, comum

03

♦ Lápis de cor, grande (caixa com 12 cores)

01

♦ Régua com 30 cm, de madeira

01

♦ Tesoura, com nome gravado (boa qualidade)

01

* Pasta escolar SIGMA

01

-

Pasta com trilho, na cor laranja

03

-

Pasta polionda, 2 cm / espessura- cor laranja ou azul

02

-

Livro de Inglês: Super Stars, Patrick Jackson e Susan Banman Sileci, OXFORD
Editora

* Kit anual - Mind Lab

Nº 01
01

IDENTIFICAÇÃO DOS CADERNOS
CADERNOS

MATÉRIA

Brochurão com 48 folhas = 1

Inglês

Caligrafia – pauta verde = 2

Linguagem

Desenho = 1

Pesquisas

Quadriculados = 2

Matemática

IDENTIFICAÇÃO DAS PASTAS
PASTAS

MATÉRIA

Com trilho = 3

Atividades: 1º, 2º e 3º Trimestre

Polionda =2

Tarefas e Artes

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1. A Agenda Kids trouxe uma nova logística na comunicação família e escola. Considerando a
inovação, sua eficiência dependerá da atenção diária de todos os envolvidos (pais, professores e
toda a equipe administrativa). Qualquer necessidade, os pais devem recorrer imediatamente à
escola.
2. Os cadernos e livros deverão ser encapados conforme a cor da turma e devidamente etiquetados.
3. Por uma questão de espaço, organização do ambiente e poluição sonora, pedimos que as crianças
não utilizem mochilas com rodinhas.
4. Todo o material do aluno deverá ser identificado: nome, turma e turno e entregue à professora até
o primeiro dia de aula.
5. Haverá uma taxa mínima de material para cada semestre, suprindo os materiais utilizados nas
produções dos alunos em todas as disciplinas, especialmente em Artes, Laboratório de Ciências e
Informática. O valor da taxa do 1º semestre será divulgado em fevereiro/2018.
6. A sacola de higiene deverá ser entregue junto com os demais materiais, contendo: caixa de lenço de
papel, escova de cabelo, escova de dente com caixa protetora, creme dental, lavanda, copo de inox,
porta-talheres com: 2 guardanapos de tecido, garfo, faca e colher. Este material também precisa
estar identificado: nome do aluno e turma.

Atenção para os sinais da listagem:
♦ permanecem na pasta do aluno;
- material que ficará na Escola;
* material adquirido na Escola.

Uniforme: uso
obrigatório a partir do
primeiro dia de aula.
INÍCIO DAS AULAS:
06 de fevereiro

