| LISTA DE MATERIAL 2021
Anos
| 1º ANO - E. FUNDAMENTAL Iniciais
Prezados Senhores Responsáveis,
Desejando um excelente ano escolar em 2021, nós os acolhemos com um caloroso “bem-vindo salesiano!”
Apresentamos nossa lista de material escolar para somar aos recursos necessários à realização de nossas
atividades.
Para a aquisição do material didático da Editora Edebê, o responsável deverá acessar o site:
http://loja.edebe.com.br
A entrega do material didático será feita na ESCOLA, mediante a
APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL, recebida por e-mail.
IMPORTANTE: Não selecionar o livro de Inglês, pois será utilizado o material didático
do Programa Bilíngue da International School.

Segue a lista com os livros didáticos e literatura Infantojuvenil que deverão ser selecionados e adquiridos
pelo site da Editora Edebê:

MÚSICA

Título do livro
QUEBRANDO A CASCA
VOLUM E 4

Autor
PABLO ADRIANO
M ACHADO

Editora
KIKIDS
M USICARTE

O livro de MÚSICA deverá ser adquirido pelo site : www.quebrandoacasca.com.br ou no
www.jetplay.com.br

LISTA DE PAPELARIA (MATERIAL INDIVIDUAL E COLETIVO):
- 01 mochila (com uma troca de roupa completa)
- 01 kit higiene bucal: “nécessaire” com escova de dente,
creme dental e toalhinha (para ficar na mochila) -com nome
- 01 lancheira (contendo guardanapo de pano ou toalhinha
com nome)
- 01 garrafinha para água (com nome)
- 01 bloco de papel canson A3 branco (20 folhas)
- 01 bloco de papel canson A3 colorido
- 01 pote de guache 200 ml (qualquer cor)
- 01 caixa de lápis de cor fino, com 24 cores não aquareláveis
(com nome em cada unidade/sugestão-FABER CASTELL)
- 01 caixa de giz de cera grande-12 cores (com nome em cada
unidade/sugestão-FABER CASTELL)
- 01 estojo com 3 divisórias
- 01 pote de massinha (Sugestão: ACRILEX ou UTI-GUTI)
- 06 lápis pretos grafites nº2 (com nome em cada unidade)
- 03 borrachas (com nome)
- 01 conjunto de canetas hidrocor (finas) -12 cores – (com
nome em cada unidade/sugestão-FABER CASTEL ou
COMPACTOR)
- 01 tesoura escolar- sem ponta (sugestão: MUNDIAL ou
TRAMONTINA) com nome gravado
- 02 tubos de cola branca 90 ml cada (sugestão: TENAZ ou
CASCOLAR)
- 04 tubos de cola bastão 22 gramas (sugestão: TENAZ ou
CASCOLAR)
- 01 pasta polionda tamanho A4- 2 cm (vermelha: período da
manhã e azul: período da tarde)
- 10 sacos plásticos (grossos) – tamanho A3
- 01 pincel número 2

- 02 pastas malote nylon com zíper 32x40 (para Roda do
leitor)
- 01 tela para pintura 40x50cm tipo painel
- 03 pastas “L” – A4 (transparente)
- 02 gibis da turma da Mônica
- 01 livro de histórias próprio para a idade em bom estado
- 01 caixa de papelão grossa para atividades (onde caiba uma
folha de sulfite A4/caixa de camisa) vermelha: período da
manhã e azul marinho: período da tarde- etiquetada no
interior da tampa
- 01 camiseta usada, tamanho adulto para as aulas de Artes
Visuais
- 01 apontador para lápis c/ depósito (sugestão: FABER
CASTELL)
- 01 régua 30cm
- 01 caneta (piloto/ ponta grossa) preta ou azul
- 02 revistas para pesquisas, com muitas ilustrações
(adequadas para criança)
- 01 jogo individual de material dourado (de madeira)
- 01 caneta permanente preta
- 01 boné branco

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
- A entrega dos materiais acontecerá no 1º dia de aula presencial.
- INÍCIO DAS AULAS: dia 25/01/2021, para os alunos do Maternal ao 5º ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais.
- HORÁRIO REGULAR:
Período da Manhã: 7h10 às 12 h
Período da Tarde: 13h às 17h50 (a portaria fecha às 18h10).
Os alunos deverão encontrar-se na escola 5 minutos antes do início das aulas; solicitamos pontualidade!
- REUNIÃO DE PAIS ON-LINE: dia 28/01/2021, para os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais.
O link será disponibilizado no e-mail das famílias.
Solicitamos que não faltem, pois os senhores terão conhecimento das normas de convivência, metodologia e avisos
importantes para harmonia do co diano escolar.
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