MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (MANTER NA MOCHILA)
01 Álcool em gel 70% portátil com nome da criança;
03 Lápis preto N°2; apontados diariamente;
01 Apontador com depósito;
05 Máscaras reservas;
01 Borracha macia;
01 Pasta à escolha da criança com nome;
01 Tubo de cola branca 90 gramas;
01 Lancheira (com toalhinha e garrafinha de plástico com
01 Régua 30cm (evitar régua de metal ou maleável);
tampa a escolha) marcado com o nome;
01 Caixa de material dourado individual (jogo matemático);
01 Estojo de tecido ou emborrachado com o nome (manter o
01 Quebra cabeça TANGRAN;
estojo completo durante o ano);
01 Caderno de desenho tamanho A4;
06 Cadernos tipo brochurão com pauta numerada
01 Caixa de giz de cera (grosso);
1 2 3 - 96 folhas.
01 Avental;
01Tesoura com ponta redonda (com nome gravado);
01 Garrafinha para agua (com nome da criança);
01 Estojo de pincel atômico com 12 cores;
01 Caixa de lápis de cor com 12 cores;
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (ENTREGAR PARA A PROFESSORA
08 Envelopes pardos - tamanho ofício;
03cx. massa de modelar com 12 cores (a base de amido);
01 Metro de tecido algodão (americano cru);
01Pacote (1kg) de areia colorida;
03 Revistinhas em quadrinhos;
01 Rolo de fita tafetá 21 mm;
01 Pacote folha 60k branco;
01 Primer (tinta base para materiais recicláveis);
03 Folhas de EVA com glitter;
01 Pacote de papel textura visual 180g/m² eco cores nova
03 Folhas de EVA comum;
print;
01 Pacote color set vermelho;
04 Metros de TNT;
01 Pacote color set preto;
01 Tela de pintura 20 x 30;
01 Pacote 100 folhas A4 azul;
01 Metro de tecido algodão (motivo infantil);
01 Pacote 100 folhas A4 amarela;
01 Tinta guache 250ml;
01 Revista usada. (Pais e filhos, casa e jardim, crescer...);
01 Pacote (1kg) de gesso;
01 Pacote de palito de picolé colorido;
01 Caneta permanente preto;
01 Álcool em gel 70° inpm 420g;
LIVROS ADOTADOS
EDUCAMOS Fundamental 1 – 1º ano (Plataforma Digital e Material impresso – SM)
ED. RELIGIOSA:
Livro: Coleção Semear Juntos 2ª Edição 2020
Editora: SM ISBN: 9786557440308
Acesse o site www.smdireto.com.br e utilize o VOUCHER 46911F18 para comprar com 15% de desconto.
INGLÊS
Livro: SELFIE CLUB STUDENT'S BOOK-1 (NEW)
Editora: Macmillan
ISBN: 9786685741049
Acesse o site https://mg.sbs.com.br/conveniados/coracaodemariabh para comprar com 20% de desconto.
Os livros de literatura serão pedidos no início do ano letivo de acordo com o projeto de leitura.
1. Esta lista relaciona o material individual para um ano de trabalho escolar.
2. Todo material deverá ser identificado com o nome da criança.
3. Livros e cadernos devem ser encapados com plástico transparente, para sua adequada conservação.
4. O material deverá ser entregue na recepção da Unidade São Joao Batista no período de 27/01 a 05/02/2020.
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