1º ano

Material Individual (identificar com o nome do aluno)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 caderno sem linhas espiral (na lateral maior) com 80 folhas tamanho A4 ou encadernar 100 folhas brancas A4
01 caderno 48 folhas, com linhas (para aulas de Inglês)
01 estojo simples com lápis, borracha, apontador com depósito
02 tubos de cola bastão grande
01 tesoura pequena sem ponta
01 guardanapo de tecido para o lanche
01 pasta A4 com elástico (uso diário)
02 gibis novos
02 revistas Passatempo
02 lixas número 100
01 revista para recorte
02 caixas de massinha de modelar
02 tubos de cola líquida
01 pacote de palito de picolé
01 pacote de palito de churrasco
02 metros de TNT

•

JOGO, LIVRO DE LITERATURA E BRINQUEDO – serão indicados pela professora no início do ano letivo.

Material Individual para Arte (identificar com o nome do aluno):
•
•
•
•
•
•

01 caixa de cola colorida (lavável)
01 pote para colocar água
02 tubos de cola glitter (cores diferentes)
01 caixa de guache 06 cores (lavável)
01 pacote de lantejoulas
01 caixa de giz de cera grosso 12 cores

• 01 pincel chato, nº 14
• 01 avental para proteção
• ½ metro de plástico para forrar a mesa
• 01 pano multiuso com furinhos
• 01 pacote de pelotine médio
• 01 fita mimosa 07mm

Obs.: O material de
arte deverá vir
acondicionado numa
caixa plástica
organizadora com
alça, pequena ou
média, no dia
estabelecido para
aula de arte.

OBSERVAÇÕES:
• Conforme o término dos materiais individuais, deverá haver a reposição ao longo do ano.
• Trazer no primeiro dia de aula: 01 caderno sem linhas, estojo, tesoura, lápis de cor e lanche.
• Os alunos deverão frequentar a Escola uniformizados. O uniforme oficial da Escola pode ser adquirido nas seguintes
lojas autorizadas: DN Uniformes, situada em frente ao Colégio Santa Doroteia (Rua Mali, 424) ou Loja Dudabi (Av.
Gomes de Freitas, nº 268).
• Os materiais devem ser identificados com o nome do aluno, o ano e a turma, incluindo casacos e potes de lanche.
• Os livros de literatura do 1º ano serão solicitados pelas professoras no início do ano letivo.

Escola de Ensino Fundamental Santa Doroteia Planalto
Av. Alexandre Luiz, 269 – Jardim Itu Sabará - Fones: (51) 3013-3695 - santadoroteiaplanalto.com.br / planalto@santadoroteia-rs.com.br

