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TISTA DE MATERIAT PEDAGóGICO

ENSINO FUNDAMENTAI I - 2021

Iq ANO

01
01
com elástico azul fina (leva e traz
de casa
05
na medida que for acabando
01 caixa de
de cor com 24 corês
01 caixa de
de cera 12 cores
verde universitário
01 caderno de
d ura 40fls
01 estoio de canetinha
02 colas bastão Acrilex
02 borrachas brancas
01 tesou ra
Mundial (com nome
com reserva
01
01 material dourado individual ref. 1049 (para alunos novos ou para
01 avental ou camisetão
Arte com nome
(de
01 flauta
madeira
AMz
01
arela ref. 01812
de lá
01 Borracha Stetro (a
01 Gibi da turma da Mônica

MATERIAL COLETIVO

500 folhas de papel sulfite branca ( Preferência :Report ou Chamex)

02 blocos de papel canson (branco) A4
05 folhas de color set (qualquer cor)
01 pacote de EVA com gliter A4
02 caixas de massa de modelar
04 folhas de papel crepom (qualquer cor)
01 caixa de clipes 2/0
0L pacote de olho móvel (grande)
0L unidade de fita dupla face
01 pacote de fita de cetim 1 cm (qualquer cor)
02 colas bastão Acrilex (grande)
02
01
03
01
0L

metros de contact colorido
bailarina tamanho p (colchete latonado ne5)
unidades de cola quente grossa
pacote de palito de sorvete colorido
caneta marcador para retro projetor - preta

'stê!§sg
lodo moteriol de
uso indMduol
devêró
peÍmonecer no
mochilo, lEgIçg§lg
com o nomê /ono
glgg!g!9. ficondo
sob

responsobilidode
dos pois o

reposiçÕo dos
mesmos,

LtvRos:

LIVRO DE INGLÊS CAMBRIDGE :

AMER KIDS BOX STARTER CLASS BOOK

WCD ROM

UPDATED 2ED

tsBN 9781316627495

LIVRO DE ESPANHOL:

NUEVO RECREO 1 ED3 - AMENDOLA, ROBERTA - EDITORA SANTILLANA
ÍsBN 9788516093808

LIVROS PARADIDÁTICOS PARA 2021:
PARLENDAS PARA BRINCAR ( LUCILA SILVA DE ALMEIDA) EDITORA PANDA BOOKS

IH! SUMIU O G DO GUIGUI ( LULU LIMA} EDITORA MILCARAMIOLAS

FUNDAMENTAL
Horário do perÍodo da manhã
Horário do período da tarde
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e-mail da CoordenaÇão

I

07h30m as {2h00m
í3h00m as 17h30m
011- 963't85434
potencialf undamêntalí @gmail.com

