
LISTA DE MATERIAL PARA O USO INDIVIDUAL 
TURMA: 1º ANO                           

 
� 01 minidicionário atualizado (trazer na mochila todos os dias)

� 01 Agenda escolar personalizada. (procurar secretaria da escola)

OBS: os alunos que estudaram na escola em 2020 podem 

 

� 07 cadernos 96 folhas “com pautas numeradas

Sendo: 1 português – 1 Matemática 
 

� 01 caderno para Artes 

� 01 caderno brochura comum para música 

 

�   01 bolsa ou estojo contendo: 

-01 régua 30 cm  

-01 apontador com reservatório  

-01 tesoura escolar com ponta arredondada 

-02 borrachas (macia grande) 

-01 vidro de cola (90G) 

-03 lápis pretos nº 2.0 (o uso da lapiseira é inadequado para a faixa etária)

-01 caixa de lápis de cor  

-01 caixa de canetinha (para aula de arte)

 

� 01 merendeira (com nome) 

� 01 toalha pequena para lanche (com nome)

� 01 garrafinha para água simples (com nome)

� Flauta doce barroca (para aula de música)

 

 

 

� 01 pasta catálogo com 50 plásticos (Notas)  
� 01 pincel para pintura aula de arte nº10 (para uso na

� 01 pote de tinta guache 250 gramas 

� 01 Metro de TNT qualquer cor  

 

Obs.: o material PARA FICAR NA ESCOLA

Deverão trazer esses materiais somente novos alunos 
 

Obs. Todo material do aluno deverá ter o seu nome e 
 
 

MATERIAL DIDÁTICO BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO

 

� 1º ANO - VALOR: R$1.065,90
 

 
 

LISTA DE MATERIAL PARA O USO INDIVIDUAL - ENSINO FUNDAMENTAL
TURMA: 1º ANO                           -                 ANO LETIVO: 2021

 
PARA USO DIÁRIO DO ALUNO  

01 minidicionário atualizado (trazer na mochila todos os dias) 

. (procurar secretaria da escola)  

udaram na escola em 2020 podem reaproveitar a agenda.  

cadernos 96 folhas “com pautas numeradas 1,2 ,3“ para alfabetização (Com nome e encapado)

1 Matemática – 1 Ciências – 1 Geo/História – 1  OPEE –

para música – não é necessário numeração nas pautas. 

oura escolar com ponta arredondada  

(o uso da lapiseira é inadequado para a faixa etária) 

01 caixa de canetinha (para aula de arte) 

01 toalha pequena para lanche (com nome) 

01 garrafinha para água simples (com nome) 

Flauta doce barroca (para aula de música) 

PARA FICAR NA ESCOLA  

plásticos (Notas)   
01 pincel para pintura aula de arte nº10 (para uso na aula de arte) 

de tinta guache 250 gramas (preta) 

PARA FICAR NA ESCOLA que foi entregue em 2020 será valido para 2021.

 

Deverão trazer esses materiais somente novos alunos 

aluno deverá ter o seu nome e ser  reposto sempre que necessário.

MATERIAL DIDÁTICO BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO 

R$1.065,90 

ENSINO FUNDAMENTAL 
ANO LETIVO: 2021 

“ para alfabetização (Com nome e encapado)  

– 1 Inglês – 1 para casa  

não é necessário numeração nas pautas.  

que foi entregue em 2020 será valido para 2021. 

Deverão trazer esses materiais somente novos alunos  

ser  reposto sempre que necessário. 


