
 

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR 2020 

 

 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (SÉRIES INICIAIS) 

MATERIAL DE PAPELARIA/USO COLETIVO 

 

 

•  01 fita adesiva gomada 

•  01 folha de  cartolina color set amarela 

•  01 folha de isopor grosso;    

•  01 folha de papel celofane amarelo 

•  01 folha de papel madeira 

•  01 pacote de chamequinho amarelo 

•  01 pacote de palito de picolé 

•  01 papel microondulado amarelo 

•  01 tubo de cola de isopor 

•  01 tubo de cola de silicone (uso escolar);  

•  01 tubo de tinta guache amarela 250ml 

•  02 folhas de papel crepom amarelo 

•  02 pacotes de papel cartão colorido;  

•  03 folhas de emborrachado (E.V.A)  

•  3m de TNT amarelo 

 

 

MATERIAL COMPLEMENTAR/USO PESSOAL 

 

• 01 Coleção de madeira;  

• 01 Coleção hidrocor;  

• 01 Copo plástico ou garrafa para água (com o nome do aluno) 

• 01 Ecolápis de escrever graphicolor;    

• 01 Estojo completo (lápis, borracha e apontador) 

• 01 Tesoura vai e vem  

• 03 Envelopes tamanho ofício branco (com o nome do aluno) 

• 04 Cadernos grandes tipo brochura capa dura com 96 folhas (com o nome do aluno) 

 

OBSERVAÇÕES 

 

1. Entrega de materiais: De 21 a 24 de janeiro, na secretaria da escola de 7h30 às 11h e 

12h30 às 17h. 

2. Fardamento: Obrigatório para todas as turmas a partir do 1º dia de aula. (As cores de 

tênis permitidos são: branco, preto ou cinza). 

3. Início das aulas: 27 de janeiro de 2020 

4. Não nos responsabilizamos pela perda do material que não estiver com 

identificação. 

5. Não recebemos material de uso pessoal nesta data. 

 

HORÁRIO DE AULA MANHÃ (1º ANO AO 5º ANO):  

Seg/Qua/Sex (Inglês 3x na semana): 07h10 às 11h50  

Ter/Qui: 07h30 às 11h30  

 

HORÁRIO DE AULA TARDE (1º ANO AO 5º ANO):  

Seg/Qua/Sex (Inglês 3x na semana): 13h10 às 17h50  

Ter/Qui: 13h30 às 17h30 
 


