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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
•
O material de uso individual deverá ser mantido na mochila.
•
A responsabilidade de reposição do material de uso individual já utilizado, desgastado ou extraviado, caberá
somente aos senhores pais ou responsáveis.
•
Os cadernos deverão estar encapados com plástico xadrez vermelho e etiquetados, como também etiquetar
todo o material de uso pessoal do aluno (Com o nome, turma e turno)
•
ATENÇÃO: Todo material entregue será conferido e anotado pelo professor, podendo ser cobrado o material
que faltar a qualquer momento pelo mesmo.
Livro(s) Didático(s)
 Apostilas adquiridas na escola (2 apostilas de português, 2 apostilas de matemática) Valor total: R$ 180,00
 Linhas Mágicas 1 - Caligrafia e Ortografia -autores: Maria José Labriola e Olívia Maria Labriola - Editora
Saraiva
 Marcha Criança 2º Volume - Inglês - Ed. Infantil (Autor: César Oliveira Nyaradi) Editora Scipione
 Eu gosto - Natureza e Sociedade - Educação infantil - 5 anos - Autores: Celia Passos e Zeneide Silva - Editora
IBEP
Paradidático(s)
 O Pato e o Sapo - autora: Sônia Junqueira - coleção estrelinha - editora ática
 Um livro com História Bíblica.
Materiais
 3 cadernos pequenos s/arame deitado com capa dura, xadrez vermelho etiquetado (aula e casa)
 1 pasta vermelha transparente fina com elástico
 1 pasta com trilho cristal transparente
 10 lápis nº 02 (Bic)
 10 borrachas
 3 caixas de lápis de cor grande com 12 cores Obs.: 1 caixa para ficar em casa
 4 caixas de giz de cera grande
 2 estojos escolares 1 para ficar em casa e 1 g para ficar na escola.
 2 potes de massa de modelar – soft – Acrilex (500g)
 4 envelopes pardo de tamanho ofício
 1 pincel para aquarela chato nº 10 (tigre)
 3 vidros de cola (90 g) Obs.: uma fica em casa
 2 apontadores de metal Obs.: 1 para ficar em casa
 1 tesoura sem ponta
 1 jogo educativo: lego
 2 canetas permanentes finas
 1 caixa de lenço descartável
Trazer na Mochila (diariamente)
 1 copo ou garrafinha de uso pessoal com nome
 1 toalhinha para merenda com o nome da criança
 1 muda de roupa
 1 chinelo

