LISTA DE MATERIAL ESCOLAR INDIVIDUAL
ENSINO FUNDAMENTAL I (1º ANO) – 2019
Reunião de Pais: 05/02/2019 (3ª feira), às 18h e 30min

Início das aulas: 04/02/2019

1- Mochila, sugerimos sem rodinha e personalizada: ‘‘Radeane’’ para usar nas costas a fim de facilitar o aluno, a organização na
sala de aula e o transporte dentro da escola.
2 - Uniforme
* Camisa, bermuda, short saia, calça e agasalho modelo
adotado pela escola.
* Tênis preto e meia branca.

Fornecedor: Loja Rafa (Prédio Anexo Radeane)
Rua: Soldado Francisco A. Rocha, 123 / Santo Agostinho –
VR/RJ

Pintar ou bordar, de forma legível o nome do aluno no
Uniforme Escolar.
3 - Material Escolar Individual: (Identificar o nome do aluno em cada item e enviar na mochila do Aluno 04/02)
3 Cadernos vermelhos grandes de capa dura – 96 folhas
1 Caderno de Caligrafia (pequeno/horizontal)
1 Caderno pequeno brochura de capa dura vermelho – 48 folhas

1 caderno de desenho personalizado: ‘‘Radeane’’, sem pauta e capa dura (96 folhas)
1 Nécessaire personalizada Radeane
lápis, lápis vermelho, borracha, apontador, régua, cola, 1 tesoura sem ponta, marcador de texto, canetinhas coloridas e lápis de
cor. A boa qualidade do material facilita o uso diário.
1 Estojo de caneta hidrocor escrita fina
1 Caixa de Lápis de Cor
3 Gibis (de acordo com a faixa etária)
1 Jogo Matemático
1 Livro de História
1 Alfabeto Móvel
4 - Material Escolar Projeto de Trabalho: Entregar à professora no dia da 1ª Reunião de Pais (05/02/2019 – 3ª feira – 18h e
30min).
Etiquetar todo o material e colocar em uma sacola identificada com o nome completo do aluno e ano de escolaridade.
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Folhas de cartolinas dupla face – cores sortidas
Folhas de papel Cartão – cores sortidas
Bloco de papel Canson – A3
Folhas de papel crepom (cor a escolher)
Folhas de papel camurça (cor a escolher)
Folhas de papel silueta (cor a escolher)
Pacotes de 45 folhas de Papel Colorido Especial tipo scrapbooking
Bloco de folha A4 Canson Escolar Branco
Caixa de giz de cera grande e grosso
Tinta guache 250ml (cor a escolher)
Rolo de durex colorido (cor a escolher)
Rolo de fita dupla face
Durex largo
Cola – 1litro
Folhas A4 para plastificação à quente
Folhas de EVA (cor a escolher)
Folhas de EVA com gliter (cor a escolher)
Pacotes de 500 folhas de papel ofício A4 (branco)

5 – LIVROS PARADIDÁTICOS POSITIVO - Projeto Voe Alto
1º semestre: A Caixa de Lápis de Cor – Escritor: Mauricio Veneza
2º semestre: Trem da Amizade – Wolfgang Slawski (Autor, Ilustrador)
A lista de material está disponível no site:
www.radeane.com.br

