
 

 

 
 
 
 
 
 

CENTRO EDUCACIONAL MÁRIO RABELO  
ACREDITANDO NO FUTURO 

                                       EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO 
UNIDADE I – TEL. 34732064 
UNIDADE II – TEL. 33573541  

ANO LETIVO 2020 

1º ANO FUNDAMENTAL  

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL: 

01 revista velha para recorte 
01 régua de 30 cm. 
01 caixa de giz de cera comum de boa 
qualidade com 12 cores 
01 jogo pedagógico 
01 pincel de pintura nº 8 (redondo) 
01 toalhinha de mão com nome da criança 
01 kit de Material Dourado de madeira 
10 lápis pretos nº 2 comum – de boa 
qualidade (para reposição durante o ano 
letivo) 
01 apontador com depósito comum de boa 
qualidade 
01 tesoura sem ponta 
02 caixas de massinha para modelar grande 
de boa qualidade com 12 cores base amido 
02 caixas de lápis de cor c/ 12 de boa 
qualidade comum (para reposição durante o 
ano letivo)  
01 jogo de canetinhas finas c/ 12 de boa 
qualidade 
02 borrachas brancas grandes (para 
reposição durante o ano letivo) 
01 crachá plástico c/ garra 
01 estojo grande ou bolsinha 
01 caderno de desenho 48 folhas grande com 
margem 
07 cadernos brochura comuns  capa dura 
com pauta, 96 folhas encapados para: 1 para 
Matemática, 1 para Português e Literatura 
(juntos),1 para Geo/História e Ciências 

(juntos),  1 para Produção de Texto,  
1 para Inglês, 1 para Para Casa, 1 para 
ortografia/ditado (juntos) . 
01 garrafinha de água. 
04 vidros de colas de 90g (para reposição 
durante o ano letivo) 
10 envelopes pardos tamanho ofício 

 
OBSERVAÇÕES 

 
l Todo material deverá conter o nome da 

criança. 
l O material deverá estar completo no primeiro 

dia de aula. 
l Sempre que necessário, o material deverá ser 

renovado. 
l Encapar cadernos e livros com plástico de 

sua preferência e etiquetá-los. 
l O uso do uniforme diário é obrigatório: camisa 

ou camiseta branca, bermuda ou calça e 
agasalho azul royal (todos personalizados), 
meias brancas e tênis adquiridos na Loja  
THYRONI CONFECÇÕES: Rua Monsenhor 
João Martins, nº 1350, tel. 3473-6173, 
próximo à Escola Estadual Laurita de Mello, 
ou na  LIVRARIA CONHECER, Av. Abílio 
Machado, 2315, Alípio de Melo, fone: 
32710773; ou na própria escola. 

l Obs.: Todas as peças do uniforme devem 
conter o nome da criança, inclusive o 
agasalho 

 
 

 


