Lista Material Escolar – Individual
Início das aulas dia 06/02/2018 – Professora Marianne

1º ANO 2018

• Avental de tecido de algodão;
• Muda de roupa que deverá ficar na escola (camiseta, calça, calcinha ou cueca e meia);
• Boné ou chapéu;
• Chinelo ou pantufa (sem cabeça de bicho);
• Estojo em madeira, tecido de algodão ou couro para os gizes (preferencialmente de madeira ou
couro, o que facilita a organização);
• Caneca de metal (não de plástico) com nome;
• Giz cera tijolo
Giz cera estaca
- amarelo limão e ouro
- amarelo limão e ouro
- vermelho carmim e cinabre
- vermelho carmim e cinabre
- azul ultramar e prússia
- azul ultramar e prússia
• Pasta polionda grande com alça tamanho A3 (para guardar aquarelas);
• Pasta polionda fina tamanho A4 (para cadernos);
• Sacola sapatilha (25x15cm) com alça longa (50cm) e sapatilha (a ser encomendada pela
professora de euritmia);
• Sacola trabalhos manuais (40x20cm) com agulhas para tricô, em madeira nº 07 (lojinha da
escola);
• 3 agulhas de tapeçaria sem ponta n°14 (a ser entregue para a Professora de Trabalhos
Manuais).
• Toalhinha para lanche (pode ser um pano de prato);
• Mochila de couro ou tecido (confeccionada pelos pais);
• Uniformes: camisetas de uma cor só, agasalhos (podem ter mais de uma cor, mas sem escrita ou
desenho/ imagem), sendo que as meninas também podem usar vestidos. Calça de agasalho ou
bermuda , tênis elástico para prender o cabelo e boné para a aula de Jogos.
• Para aula de jardinagem: uso de chapéu/ boné e sapato fechado/ galocha;
• Pano para aquarela (guardanapo usado);
• Galocha.
Lembretes:

• Todo material deve estar identificado com nome do aluno;
• Utilizar preferencialmente sapato de fibras naturais e tênis. Não é permitido sapato de salto e
nem chinelos que não proporcionam firmeza;
• Uso diário do uniforme.
Queridos pais, verifiquem, por favor, durante o ano inteiro, se os filhos estão levando o material
solicitado regularmente para a escola!
Dica: você pode adquirir grande parte do material na lojinha localizada na escola, nos dias 01/02 a
03/02, das 9h30 às 11h30 e das 13h às 15 horas ou antecipadamente pelo e-mail tebetj@gmail.com ou
(14) 98122-2424 whatsapp.

