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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Todo material deve estar identificado com o nome da criança e ser entregue no 1° dia de aula.
O uso do uniforme é obrigatório.

LISTA DE MATERIAL
1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL - 2023

03 Cadernos universitários tipo brochura de 1 matéria;
04 Lápis de escrever;
01 Caixa de lápis de cor
01 Caixa de tinta guache;
02 Tubos de cola bastão;
01 Tubos grande de cola branca;
01 Tesoura sem ponta;
01 Jogo de canetinhas;
02 Borrachas;
01 Apontador;
01 Estojo;
01 Régua;
01 Pincel chato nº 10;
01 Caixa de massa de modelar;
01 Caixa de cola glitter;
01 Camiseta adulto (usada) para pintura ou avental;
01 Jogo de material dourado;
01 Jogo de raciocínio;
01 Caderno de desenho grande;
01 Pasta catálogo com grampo de aço com 100 plásticos;
01 Tela para pintura (15cm x 20cm);
01 Garrafinha de água com nome;
01 Caderno de caligrafia; 
01 Caderno  (2 pauta, meia pauta);
Revistas para recorte.

LIVROS LITERÁRIOS PARA O ANO:

- Menina bonita do laço de fita, Ana Maria 
Machado;
- Chapeuzinho Amarelo, Chico Buarque;
- Marcelo, marmelo e martelo, Ruth Rocha; 
- Bom dia todas as cores, Ruth Rocha.

PERÍODO INTEGRAL
SACOLA HIGIÊNICA:

•  01 creme dental;
•  01 toalha pequena com nome;
•  01 escova dental com capa protetora.

Comunicados para 2023
 
Uniforme
Camiseta da escola;
Calça da escola, bermuda da escola, shorts – saia da escola;
Sapato fechado ou tênis (obrigatoriamente nas aulas de educação física);
Agasalho da escola para dias de frio, moletom ou jaqueta com logotipo da escola;
Todas as peças de uniforme deverão ser identificadas com o nome do aluno, principalmente os agasalhos.


