CENTRO EDUCACIONAL CASULO
Rua Denise Vidal, s/n – Village Sol e Mar – Rio das Ostras / RJ - CEP: 28.893-794
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: Portarias 6328/85, 8807/88 DAT
1079/91 COE/E e Parecer nº 075/99 CEE – RECONHECIMENTO: Parecer 228/90 CEE

Tel: 22) 2771-0629/0630
www.escolacasulo.com.br

LISTA DE MATERIAL – 2018

1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I
• MATERIAL INDIVIDUAL
02 unids
01 unid.
02 unids.
02 unids.
02 unids.
01 unid.
01 unid.
02 unids.
01 unid.
04 tubos
02 tubos
03 blocos
01 unid.
01 unid.
01 unid.
01 unid.
01 cxs.
04 unids.

- Apontador
- Avental
- Borracha
- Bloco Escolar Branco – 140g/m² tamanho A3 c/ 20 fls.
- Caderno brochura de capa dura grande de 96 folhas na cor amarela (Português e Matemática)
- Caderno brochura de capa dura pequeno 96 folhas, na cor amarela - para usar como agenda
- Caderno meia pauta grande 96 folhas na cor amarela – capa dura
- Capa plástica transparente para caderno grande (matemática e português)
- Capa plástica transparente para caderno pequeno (agenda)
- Cola branca pequena
- Cola de silicone 100ml
- Color Set - Bloco criativo 32 fls.
- Estojo
- Flauta Doce sistema germânico, marca Yamaha ou Suziki (importante seguir a especificação)
- Jogo de canetinha fina com 12 cores
NÃO É PERMITIDO O USO DE FICHÁRIO E LAPISEIRA.
- Jogo Pedagógico para Alfabetização
- Lápis de cor – 12 cores
- Lápis preto

02 potes. - Massinha 500g. cores variadas (Sugestão – SOFT)
03 unids. - Pasta transparente com elástico (para entrega das avaliações trimestrais)
03 unids.
01 unid.
01 unid.
01 unid.
04 potes
01 unid.

- Pasta tipo PVC com plástico transparente – (uma com 20 plásticos, umas com 30 plásticos e outra com 70 plásticos)
- Pincel de pêlo n° 12
- Pincel de pêlo n° 18
- Tesoura para crianças (sem ponta, com nome). Sugestão – Tramontina ou Mundial
- Tinta plástica pequena – cores variadas
- Garrafinha para água (ficar na mochila)

Deverão ser adquiridos na secretaria da escola:
*Caderno de caligrafia “De letra em letra”;
*Livro de Leitura “Viajando na leitura”;
* Os livros didáticos e os livros paradidáticos.
 1ª Reunião de Pais 2018: 30/01/2018 (terça-feira) às 14h no auditório da escola
 Início das aulas 2018: 06/02/2017 (terça-feira) – manhã: 07h10min às 11h40min / tarde:
13h às 17h30min
OBS:
► Todo o material individual deverá ser identificado com o nome da criança;

►Repor os materiais individuais sempre que for necessário;
►Alguns materiais serão solicitados ao longo do período letivo, via agenda, de acordo com o trabalho
desenvolvido em sala de aula ou com a necessidade do aluno.
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UNIFORME ESCOLAR
Conforme o Manual da Família, o objetivo do uniforme é a segurança, padronização, organização e
a identificação de nossos alunos. Por isso, é obrigatório o uso do uniforme nas dependências da Escola no
horário normal das aulas, em aulas especiais que aconteçam no contraturno ou aos sábados, como
também nas atividades extraclasses (passeios, excursões, visitas, etc.).
Nosso uniforme é composto por:
 Camisa da escola, calça ou bermuda jeans azul marinho, agasalho e calça personalizados;
 Recomendamos o uso de tênis para acompanhar o uniforme todos os dias;
 Por uma questão de segurança, não é permitido o uso de sandálias de salto e chinelos;
 Nas aulas de Educação Física, o aluno deverá, obrigatoriamente, vir uniformizado e de tênis, não
podendo vir de calça jeans.
 Preferencialmente, todo o uniforme deverá conter nome e série do aluno. A escola não se
responsabilizará por uniformes e materiais perdidos.

