1º ANO | EF
 02 lápis pretos jumbo triangulares;
 01 caixa de lápis jumbo triangular (Faber Castell);
 01 caixa de giz de cera (gizão);
 01 jogo de canetinhas (12 cores);
 02 borrachas triangulares;
 01 apontador com lixeirinha (apropriado para os
lápis utilizados);
 01 régua de 30 cm;
 01 tesoura pequena sem ponta; Sugestões:
Tramontina ou Mundial;
 01 cola grande (tenaz - 110g);
 02 colas de bastão (grande);
 01 cola glíter (cor opcional);
 01 fita Scotch larga (crepe);
 02 massas de modelar (pote);
 01 pote de tinta guache (verde, amarelo, preto ou
azul - 250 ml);
 01 pincel nº 14 (para pintura);
 01 calculadora simples;
 50 folhas coloridas;
 02 pastas com elástico;
 03 cadernos de linguagem (48 folhas/universitário
brochura/capa dura/ 20 cm x 27,5 cm);

 01 caderno meia pauta grande;
 01 caderno quadriculado (1x1/ grande/ capa dura);
 01 calendário 2021;
 01 ábaco;
 01 livro de Literatura Infantil (letra caixa alta);
(adequado para a faixa etária);
 01 jogo lúdico pedagógico (6 a 10 anos) Sugestões:
quebra-cabeças, memória, jogos de montar, varetas,
dominó, ludo, etc...
 01 Gibi (Turma da Mônica ou Ziraldo);
 01 revista para recorte;
 01 estojo com duas repartições;
 01 lancheira;
 01 garrafinha (para tomar água);
 01 jaleco comprido e de mangas longas (com
identificação), de preferência botões de pressão, para
aulas laboratoriais;
 01 avental (para pintura);
 01 foto do(a) aluno(a) 10 x 15;
 01 caixa de sapato encapada, com o nome.

OBSERVAÇÕES *Os cadernos não deverão ser de espiral; *A garrafinha para água deverá ter o nome; *É importante colocar o nome da
criança em todos os materiais e uniformes; *A abertura dos cadernos será padronizada pela professora; * Deixar o giz de cera e as
canetinhas em suas embalagens.
UNIFORMES: Micheline - 3566 2867; Harmonize - 3533 2718; Univest - 3533 2805
RECADINHO: Querido (a) aluno (a), aproveite os materiais escolares da série anterior; assim, estará colaborando com as despesas
familiares e com o meio ambiente. INFORMAÇÕES: (49) 3533 4459 | WhatsApp (49) 99803 8569.

