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Coleção de Livros Integrados do Sistema de Ensino PITÁGORAS – 1º ano 

 

 

REDE PITÁGORAS 

 

English Stars – Um Futuro Bilíngue  

 

*MATERIAL ESCOLAR DE USO INDIVIDUAL QUE FICARÁ NA ESCOLA 

 10 Sacos metalizados 30 x 45  01 Fita crepe 

 02 Caixa de Tinta Guache c/06 Cores  01 Copo de inox gravado com o nome do aluno 

 01 pincel grosso para tinta guache  02 Metros de papel contact transparente 

 02 Blocos de papel criativo  02 resmas branca 

 03 Vidros de cola branca 90g  01 escova de dente ficará na pasta polionda 

 01 caderno brochura (grande) 50 folhas  02 creme dental 

 01 Caixa de giz de cera (grande)  01 pasta fina transparente com elástico 

 04 envelopes pardos A4  01 pasta preta com 50 plásticos (portfólio) 

 01 Tesoura de boa qualidade sem ponta  03 pacote de balões n.º 09  (preto) 

 01 pacote de palito de picolé  01 Material dourado individual 

 10 Borrachões  05 folhas de EVA (preto) 

 05 Apontadores  01 caderno brochura grande com a capa verde lisa 

 01 pasta polionda azul fina ou pasta maleta 

com botão  

 kit: quadro branco para uso infantil com apagador, 

pincel e reabastecedor. Tamanho 40 x 30cm 

 01 pacote de EVA decorativo de bichinhos  02 caixas de lápis de cor 

 02 fitas adesivas larga  02 fitas dupla face 

 01 pochete de lápis pequena  02 folhas de papel 40 

 10 lápis de escrever  01 bloco de papel kraft A5 

 04 bastões de cola quente   

OBSERVAÇÕES: 

* O primeiro dia letivo, 27/01/2022, é reservado para a entrega do material escolar para a 

professora, na sala de aula, que fará a conferência no ato da sua entrega. Nesse dia, os alunos 

deverão vir com os pais ou responsáveis, para entregar o material e conhecer a professora e os 

espaços da escola, em qualquer período durante o horário de aula, no turno no qual a criança 

está matriculada. O aluno poderá vir sem uniforme. 

* Identificar os materiais com o nome do aluno; 

* O uniforme será vendido na escola; 

* Os livros serão comercializados na escola 



* Todos os materiais descritos acima são de uso pessoal do aluno na Escola e serão utilizados 

durante todo o ano letivo, portanto o mesmo não levará para casa nenhum material. 

* O uso de máscaras é obrigatório de acordo com a Lei Nº 8.407 de 16/04/2021; 

* Livros de Literatura serão solicitados ao longo do ano letivo. 

 


