
ENTREGA DE MATERIAIS E REUNIÃO DE PAIS: 17/01/2020
MATUTINO: 7h30min                 VESPERTINO: 13h30min 
INÍCIO DAS AULAS: 20/01/2020  
Horário de entrada (sem tolerância): Mat.: 7h30min     Vesp.: 13h30min 

MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO (para ficar com ele)
01 - Estojo com 12 lápis de cor, 02 lápis pretos, 01 borracha plástico vinil 
e 01 tesoura sem ponta - gravar o nome
01 - Garrafinha para água- de uso obrigatório

ENTREGAR NA ESCOLA

02 - Cadernos capa dura, 205x280mm grandes -  48 fls 
01 - Caderno de caligrafia, capa dura  grande - 48 fls.
01 - Caderno de desenho capa dura grande - 96  fls. 
01 - Agenda para recados
01 - Pasta plástica fina com elástico 
05 - Lápis pretos
05 - Blocos de papel criative 120g/m
06 - Vidros de cola escolar, bico fino,  37g
02 - Cx. de massa para modelar, 12  cores
02 - Pincéis chatos nº 06 e 16
06 - Pacotes de adesivos, tamanhos menores, adequados à faixa etária
03 - Gibis (a escolher)
02 - folhas de E.V.A. lisas
01 - Material dourado de madeira, com noção de unidade, dezena e centena, para uso 
individual
01 - Muda de roupa (no saquinho etiquetado)
03 - Revistas para recorte (com figuras adequadas para crianças.)
OBS.: a tela para pintura será solicitada no 2º semestre

LIVROS DIDÁTICOS (no 1º dia de aula): 

Inglês - Next Station – Starter - Amanda Cant/Mary Charrington/ Sarah Elizabeth Sprague – 
Student's Book.  -Ed. Macmillan.
Matemática 1 –  Ênio Silveira e Cláudio Marques. Ed. Moderna.
Educação Financeira - Empreendedorismo e projeto de vida - 1º ano - Leo Fraiman - Ed. FTD, 
2016.
Interpretação de Texto - Livro 1-William Cereja e Ciley Cleto - Ed. Atual

OBS.: O material deverá ser entregue completo e  etiquetado.

UNIFORME PARA  A NATAÇÃO: de uso obrigatório
maiô ou short e touca de banho (todos com logomarca da escola).

UNIFORME DO FUTEBOL (meninos) - uso obrigatório
Colete de futebol (com logomarca da escola).

UNIFORME DA DANÇA (meninas) - uso obrigatório
Maiô (o mesmo da natação), saia (os dois com logomarca da escola) 
e sapatilha rosa.

Por questão de segurança, é  proibido o uso de chinelos (no dia da natação, devem ser 
trazidos na mochila).

ENDEREÇO PARA COMPRA DO UNIFORME:

ADN Uniformes Av. 85, esq. c/ 136, nº 2269 - Fundos - S. Marista 
 Fone.:3241.6585.

LISTA DE MATERIAIS – 1º ANO


