CENTRO EDUCACIONAL ANA’S ANTUNES
Lista de Material - 2019
1º ANO
(Escola e Horário Integral)
MATERIAL DE USO COLETIVO DA ESCOLA E DO INTEGRAL
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10 folhas de EVA (cores variadas)
06 marcadores para quadro branco ponta média
04 gibis (não precisam ser novos)
04 revistas (não precisam ser novas)
04 lápis HB nº 02
03 pacotes de color set (colorido)
02 livros de história infantil próprio para crianças de 06 anos de idade (para uso diário na sala - não precisam ser novos)
02 jogos educativos próprio para crianças de 06 anos de idade.
02 borrachas
02 folhas de lixa
02 rolos de fita para lacre transparente
02 vidros de cola branca 250g
02 caixas de lápis de cor grande com 12 cores.
01 metro de TNT verde
01 pincel para pintura nº ½ de 12,7mm
01 caixa de hidrocor grande com 12 cores (ponta fina)
01 caixa de hidrocor grande com 12 cores (ponta grossa)
01 caixa de massa de modelar (12 cores)
01 caneta de retroprojetor ponta média na cor preta

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL DO HORÁRIO ESCOLAR
• 03 cadernos de brochura grande com capa dura azul - 96 folhas (NÃO PODE SER CADERNO TEMÁTICO, NÃO PODE
SER CADERNO DE ARAME, NÃO PODE SER FICHÁRIO)
• 01 caderno meia pauta grande de brochura – 60 folhas (encapado com plástico ou contact azul)
• 01 pasta plástica de carrinho na cor azul
• 01 pasta plástica de elástico na cor azul (fina)
• 01 caixa com material dourado de madeira
• 01 estojo com: lápis de escrever HB nº 02, borracha, apontador, régua de 20 cm, tesoura escolar sem ponta, cola
pequena (90g), caixa de hidrocor com 12 cores ponta fina, caixa de lápis de cor com 12 cores. *
• 01 garrafinha plástica para água *
• 01 agenda escolar (vendida na escola) *
• Uniforme (vendido na escola)
*Material que ficará na mochila do aluno e deverá ser reposto conforme a necessidade.
Para melhor desenvolvimento pedagógico, no início do ano letivo, o Livro Didático e de literatura infantil para o Projeto Vai e Vem serão
vendidos na escola.
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL DO HORÁRIO INTEGRAL
• 01 agenda para ocorrência diária (vendida na escola)
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01 capa transparente para proteção da agenda
01 caderno meia pauta grande de brochura capa dura – 60 folhas (encapado com plástico ou contact transparente)

01 pote com tampa para armazenar todo o Kit de Higiene
01 kit de higiene pessoal contendo (xampu, condicionador, escova de dente com protetor, creme dental, saboneteira, sabonete, pente ou
escova de cabelo, repelente) – ESTE KIT DEVERÁ SER REPOSTO DE ACORDO COM A NECESSIDADE.
• 01 garrafinha plástica para água
• 02 jogos americanos (01 para cada semestre)
• Toalha de banho (será enviada todos os dias para casa)
• Roupa confortável para uso diário
• Sacos de tecido (sendo um forrado com plástico) com o nome da criança para envio das roupas sujas, toalha molhada e calçados.

OBSERVAÇÕES
- Todo material individual deverá vir identificado com o nome do aluno, inclusive roupas e uniformes.
-Todo material deverá vir completo e identificado na primeira semana de aula (04/02/19 até 08/02/19).
- Será cobrada uma taxa para papéis e xerox (por semestre).
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