Prezados Pais,
Abaixo, seguem os itens da lista de material para o ano letivo de 2019
1° Ano do Ensino Fundamental – Unidade Floradas
Quant.

Referência

Quant.

1

Caderno de 48fls de capa dura amarelo (grande,
brochura)

Referência

1

Minidicionário de Língua Portuguesa - escolar

1

Pasta simples com elástico (Música)

3

Revistas para pesquisas (recorte e colagem)

1

Pasta polionda (2,0 cm, amarela)

2

Livros de História para faixa etária de 6/7 anos

1

Estojo escolar grande com divisórias

2

Gibis

6

Lápis preto nº. 2

2

Apontadores de plástico com depósito

2

Borrachas brancas

1

3

Colas Bastão

Necessaire contendo material de higiene:
Escova dental com o nome da criança e com capinha
de proteção, creme dental;

1

Régua de 30 cm – plástica (simples)

1

Tesoura sem ponta - identificada

1

Lancheira escolar com guardanapo de tecido –
identificado

1

Conjunto de canetinhas hidrográficas

1

Garrafa de água (Squeeze)

1

Caixa de lápis de cor (12 cores)

1

Camiseta grande “velha” (para aula de Artes)

1

Caixa de gizão de cera

-

Roupas para as trocas

Livros Didáticos Escolares – 2019
Informações na Secretaria do Colégio.
Obs.:
1 – Pedimos a gentileza de identificar todos os objetos enviados para a escola.
2 – Os alunos deverão trazer os materiais no primeiro dia de aula e entregá-los a professora da sala.
3 – Livro: Deverá ser etiquetado com o nome do aluno e série. Não será necessário encapar.
4 – Solicitamos a identificação da mochila, da lancheira e do uniforme com nome completo do aluno.
5 – *Apenas para os alunos de período integral.
6 – Reutilize materiais em bom estado do ano anterior.
Alunos do Integral
Enviar uma bolsa separada contendo os seguintes itens:
1

Toalha de banho. Obs. Será enviada para casa todos os dias.

1

Sabonete líquido*

1

Xampu*

1

Condicionador*

-

Roupa de cama: manta, fronha, lençol, 1 travesseiro Obs. A troca de roupa de cama é feita semanalmente.

1

Sacola Plástica

* Obs. Haverá reposição durante o período escolar
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