
             LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2019

1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MATERIAL QUE PERMANECERÁ COM O ALUNO DEVERÁ SER COLOCADO DENTRO DA
MOCHILA E APRESENTADO NO 1º DIA DE AULA.

Estes materiais já deverão vir com identificação ( nome e ano a ser cursado)
 Estojo completo: Lápis preto; Borracha branca macia; Lápis de Cor; Apontador e cola
 1 Tesoura sem ponta de metal 
 1 Jogo de pincel atômico ponta redonda ( com 12 cores),
       em uma bolsa com zíper.
 4 Cadernos brochurão com linhas, capa dura.

 TODO  MATERIAL  SERÁ   USADO  DURANTE O ANO    LETIVO    E    DEVERÁ   SER    ENTREGUE

NO  COLÉGIO ATENAS   NO    PERÍODO DE     28 a 31/1/2019 . 

Comunicado aos pais ou responsáveis
O uso do uniforme escolar (verão e inverno)  faz parte do cumprimento das regras

normativas da escola e favorece ao aluno o bom convívio escolar evitando comparações.
Ele será vendido em confecções próprias do ramo. Portanto, será obrigatório.

100 folhas de papel A4 (Branca)*
100 folhas de papel A4 (reciclado) *
1 pacote de papel creative paper fluorescente ou

color set A4*
1 color set colorido*
2 folhas de cartolina branca, *
3 tubos de cola branca Tenaz (grande), *
1 folha de EVA colorido
1 durex largo

3 refis para cola quente (grosso)*
1 folha de Papel (Paraná),
1 folha de papel Crepon,

 1 livro de histórias de acordo com a sugestão
em anexo, 

 2 revistas (velha) para recortar,   
 1 rolo  de papel  toalha (  para uso individual

horário do lanche)
 1 pote de tinta plástica (37 ml),(qualquer cor)

 2 metros de TNT (colorido), *
 1 pincel condor 10 * 
 1  jogo  pequeno  de  material  dourado  (com

nome) *
 1 pote de tinta guache grande (cor amarelo

pele)

ATENÇÃO: *para  uso  individual  em
atividades pedagógicas.


