CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ
RECONHECIDO PELO CEE-PA PELA RESOLUÇÃO Nº 085 DE 30/01/2014

ENSINO FUNDAMENTAL _ ANOS INICIAIS – 2020
LISTA DE MATERIAL DO 1º ANO
01 Caderno de caligrafia brochura grande – capa dura – 40 folhas
04 Cadernos brochura grande - capa dura - 96 folhas
02 Cadernos brochura grande - capa dura - 48 folhas
01 Caderno de desenho (espiral, capa dura)
12 Lápis preto nº 2
05 Borrachas brancas
02 Apontadores
02 Caixas de lápis de cor (grande com 24 cores)
02 Colas bastão - grande
01 Tubo de cola branca (90g – polar)
01 Tubo de cola de silicone (90g)
01 Caixa de hidrocor (grande com 12 cores)
01 Caixa de gizão de cera
01 Caixa de tinta guache (12 cores)
01 Pincel nº 8
01 Caixa de massa para modelar
01 Tesoura (ponta redonda)
01 Pasta polionda (6 cm / dura – micro ondulada)
01 Régua de silicone de 30 cm
01 Estojo para lápis (grande)
04 Livros de histórias infantis
01 Garrafa pequena para água (uso diário)
01 Avental
01 Recipiente plástico para guardar o gizão de cera (verificar tamanho proporcional)
01 Pasta catálogo – 30 páginas – para organização das avaliações e fichas individuais
01 Pacote de palito de picolé.

OBSERVAÇÕES:
 Antes de adquirir os materiais, observe a qualidade e a validade dos produtos para garantir
a segurança de seu filho quanto ao uso e a indicação da faixa etária.
 Colocar o nome da criança em todos os materiais, inclusive mochila, lancheira, toalha,
casaco, etc. Recomendamos que a mochila seja de rodinhas (MODELO CARRINHO).
 Havendo necessidade, alguns materiais serão solicitados à família.
 Os materiais que não forem utilizados serão devolvidos no final do ano letivo.
 Todo o material deverá ser entregue no dia 13 de janeiro de 2020, à professora
responsável pela turma de seu filho ou de sua filha.
 Neste dia acontecerá a primeira reunião com os pais, às 7h30 (alunos da manhã) e às
13h30 (alunos da tarde), nas salas onde as crianças estudarão.
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