DEPARTAMENTO REGIONAL DO ABRIGO DO MARINHEIRO EM SÃO PEDRO DA ALDEIA

Associação civil sem fins lucrativos – CNPJ 72.063.654/0013-09
Entidade mantenedora da ESCOLA ALMIRANTE CARNEIRO RIBEIRO - EACR
Autorização de funcionamento: Portaria nº. 1043 D.O. 07/04/2000
Rua Alfa, 76 – Base Aérea Naval – São Pedro da Aldeia – RJ - CEP 28944-002
Email: secretaria@eacr.com.br Site da EACR: www.eacr.com.b r - Telefax: (22) 2621 4151/248

RELAÇÃO DE MATERIAL INDIVIDUAL/2021

1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I
01 caderno universitário Credeal c/ 96 folhas (brochura – capa dura) – vermelho;
01 caderno universitário (brochura/capa dura) c/ 48 folhas para Inglês - amarelo;
01 caderno de desenho de capa dura;
01 caderno meia pauta;
2 pastas de trilho na cor vermelha;
01 pasta catálogo com 100 plástico;
01 pasta polionda de 3cm, na cor vermelha;
01 conjunto de lápis de cor grande com 12 unidades;
01 jogo de canetas hidrocor grande com 12 unidades;
3 lápis pretos;
02 borrachas brancas;
02 apontadores de lápis com depósito;
03 colas bastão;
01 tesoura sem ponta;
02 gibis novos;
1 pote de massinha de modelar Soft Acrilex 500g (qualquer cor);
01 caixa de MDF cru com tampa (tamanho aproximado: 12x12x6);
01 kit de material dourado;
01 ábaco fechado de 40
bolinhas; 01 quadro mágico; 01
Tangram.
LIVROS DIDÁTICOS: Plataforma Educacional pH (adquiridos na escola)
LIVROS PARADIDÁTICOS (1º, 2º e 3º TRIMESTRES):
1) Serafim – Autores: Bel Linhares e Alcy - Editora: Formato
2) O carteiro chegou – Autores: Allan Ahlberg e Janet Ahlberg – Editora Companhia das Letrinhas
3) Se criança governasse o mundo – Autor: Marcelo Xavier – Editora: Formato
A ESCOLA NÃO SE RESPONSABILIZA POR MATERIAIS PERDIDOS.

Os livros e o caderno meia pauta deverão ser encapados com plástico ou contact e devidamente etiquetados
com o nome e turma do(a) aluno(a). Todo o material que o(a) aluno(a) trouxer para a escola: mochila,
merendeira, cadernos, pastas, estojos, garrafinha, etc.; deverão conter o nome e turma da criança.
IMPORTANTE: O uniforme do Ensino Fundamental I é diferente do uniforme adotado pela
Educação infantil (Local de venda: Aldeia 109). É fundamental identificar todo o uniforme do(a) aluno(a)
com caneta de tecido.

Início das aulas: 04 de fevereiro de 2021.

