LISTA
DE

2021 - 1º ANO
Reunião de Pais
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL
Online (Plataforma
01 jogo americano dobrável
TEAMS). Enviaremos
01 garrafinha para água com bico
o link no dia 25/01.
01 tesoura sem ponta (Mundial)
01 tubo grande de cola (90g)
Data: 29/01/2021
01 pasta plástica vermelha com elástico (Polionda)
Horário: 14h
01 pasta plástica com elástico tamanho A3 com alça (Polionda)
01 caixa de lápis de cor (12 cores)
06 lápis de grafite
04 borrachas
02 apontadores com reservatório
Para a compra do
01 pote vazio de sorvete (2 litros; retangular)
material didático
01 alfabeto móvel JOTT PLAY 72 peças
acesse:
01 livro de literatura infantil para biblioteca de sala
01 caderno de linguagem especial meia pauta
www.FTDCOMVOCE.com.br
01 caderno de matemática especial meia pauta
E utilize o código:
01 estojo para lápis
FTD21PRAJG
01 livro de Mandala de bolso – volumes 3, 10 ou 11- Ed. Vergara e Riba
01 gibi da Turma da Mônica
01 Livro de Ensino Religioso do Sistema Marista de Educação – volume 1 - FTD
01 Livro da coleção Faça de Matemática – 1º. Ano – FTD
Inglês: O link para compra de material será enviado por e-mail a partir de 15 de dezembro.
LIVROS DE LITERATURA DO TRIMESTRE
1º. Trimestre: E o palhaço o que é? - Guto Lins - FTD
2º. Trimestre: A Chuvarada – Isabella e Angiolina - FTD
3º. Trimestre: Confusão no Jardim – Ferruccio Verdolim Filho - FTD
a) Todo o material deve ter o nome da criança com letra caixa alta
b) Os cadernos devem ser encapados com plástico xadrez vermelho
Se possível, recomendamos guardar o material individual adquirido em 2020 para que seja
reaproveitado em 2021.
Caso seja do seu interesse, segue o contato da Papelaria Pamáris para a compra dos materiais:
WhatsApp: 41 99153-4532
Site: www.pamaris.com.br
E-mail: contato@pamaris1.com.br
Telefone: 41 3328-9385 ou Presencialmente na Papelaria

