Quantidade

Descrição do Material

1

Caixa giz de cera com 12 unidades. Acrilex ou similar.

1

Vidrinho de cola com gliter. (Qualquer cor).

1

Bloco criativo. ROMITEC ou similar. 32 folhas.

20

Palitos de picolé.

1

Flauta doce. Yamaha ou similar.

2

Dados.

1

Fita métrica

1

Bolsinha com: toalha de mão, escova e pasta de dente. A criança
levará para a escola na sua lancheira. (Com
identificação em cada objeto).

2

Cadernos de pauta vermelha. Capa dura. (Cadernos especiais)

3

Cadernos Alibombom/capa verde. Brochura. Capa dura.

48

folhas.
1

Caderno de desenho grande. Capa dura. 48 folhas.(Cartografia)

1

Bloco de pauta comum para ditado.
Caderno para Projeto Vai e Vem e Mala Mágica – 2021. Modelo

1
3

exclusivo a ser adquirido em março no CBIC.
Livros literários. Os mesmos serão disponibilizados pelas editoras
durante a "Semana Literária" na escola, em data a ser divulgada e
previamente comunicada.

1

Pasta de plástico com elástico para o Projeto Vai e Vem.

1

Material Didático: Positivo: 1º ano do Ensino Fundamental.

1

Estojo completo com: 3 lápis pretos, borracha, apontador, régua,
tesoura sem ponta, lápis de colorir, cola de 90 gramas. (Com
identificação em cada objeto).

Todos os materiais deverão estar devidamente etiquetados
com o nome completo da criança.

Uniforme Padrão de uso – Ensino Fundamental I – Séries Iniciais.

Modelo
Feminino



Bermuda azul-marinho ciclista (no joelho) de helanca



Calça comprida azul-marinho de tactel ou helanca



Short saia azul-marinho



Camiseta branca com mangas brancas



Jaqueta de tactel azul-marinho ou Moletom azul-

Modelo
Oficial
Berlaar

marinho



Tênis – cor livre.

Uso
obrigatório



Bermuda azul-marinho ou Calça comprida azul-

marinho de tactel



Camiseta branca com mangas brancas

Modelo

Modelo

Oficial

Masculino

Berlaar



Jaqueta azul marinho de tactel ou Moletom azul-

marinho



Tênis – cor livre.

Uso
obrigatório

UNIFORME PADRÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
(Usado somente durante as aulas de Educação Física)

Modelo
Feminino



Bermuda azul-marinho de tactel ou helanca



Calça comprida azul-marinho de tactel ou helanca

Modelo
Oficial
Berlaar



Camiseta branca com
a
mangas brancas



Tênis – cor livre.

Uso



Natação – touca
toucaprópria
própriap para modalidade e maiô



Bermuda azul-marinho ou



Camiseta



Tênis – cor livre



Natação – touca própria para modalidade e sunga

branca

obrigatório

Calça comprida
azul-

marinho de tactel

Modelo

Modelo Oficial
Berlaar

acom mangas brancas

Modelo
Oficial
Berlaar

Masculino

Uso
obrigatório

