1st grade (1º ano)
Lista de material escolar 2021
1 Mochila escolar (sem rodinha)
1 Avental plástico (para Artes)
1 Garrafinha para água (plástica e transparente)
1 Álcool em gel para higiene das mãos
Máscaras de proteção antiviral nas cores: cinza,
azul e vermelha (3 máscaras para uso diário)
1 Penal pequeno para lápis, borracha e apontador
1 Penal grande para lápis de cor
4 Lápis grafite n.2
2 Borrachas macias
1 Apontador
1 Pincel chato n.2
1 Pincel chato n.14
1 Régua de 30cm de acrílico
1 Tesoura sem ponta
1 Estojo de canetinhas hidrocolor
1 Caixa de lápis de cor grande -12 cores
1 Caixa de giz de cera
1 Tubo de cola bastão (grande)
1 Tubo de cola branca (grande)
1 Conjunto de cola colorida com 6 unidades de 23g cada
1 Conjunto de 12 cores - tinta guache 15 ml
1 Pasta de plástico A4 fina (2cm)
4 Pacotes de A4 de 100 folhas cada
1 Pacote de “creative paper” (não jornal)
1 Bloco de folha A3
4 Cadernos de linguagem de brochura com 48 folhas sem espiral (grande azul ou vermelho)
1 Caderno de desenho A4
1 Caderno de caligrafia capa dura A4
1 Caderno de matemática espiral com 48 folhas (grande)
1 Pacote com 100 palitos de picolé de madeira
1 Conjunto de material dourado de madeira
2 Gibis
3 Revistas Picolé (encontrado nas bancas)
1 caixa de massinha de modelar de amido
1 Caderno de caligrafia
 * Materiais especiais podem ser solicitados ao longo do ano para projetos específicos.

Material para consulta em casa:

1 dicionário português/inglês
1 dicionário Aurélio ou Michaelis
1 Bíblia (preferencialmente versão NVI ou NTLH)
Av. do Expedicionário, 3548 - Bom Jesus - Campo Largo - PR
E-mail: office@lighthousebilingue.com.br | Site: www.lighthousebilingue.com.br
Contatos: (41) 3032-1222 | (41) 9 9828-1119

