1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
1 pasta ou mochila para carregar o material diário.
2 pastas Brasil, com elástico (dever de casa e atividade em sala). Reutilizar as dos anos anteriores.
1 tesoura sem ponta, de boa qualidade, com o nome da criança gravado. Pode ser a mesma usada em anos anteriores.
1 estojo simples, de plástico ou tecido, contendo 3 lápis grafite n° 2, borracha, apontador e lápis de cor, conjunto de canetinha hidrocor ponta
grossa, caneta hidrográfica 8 mm preta ponta porosa (material que deverá ser mantido durante todo o ano).
1 régua rígida de 30 cm.
1 caderno tipo brochurão, sem pauta, 60 folhas.
3 cadernos de caligrafia, tipo brochurão, de pauta numerada (1, 2, 3), 60 folhas. (Evitar capa dura.)
1 bloco ortográfico, com pauta frente e verso, larga, azul e com margem.
2 pastas catálogo, com grampo, sem plástico. Reutilizar as dos anos anteriores.
1 tubo de cola ou cola bastão (que deverá ser mantido durante todo o ano).
1 Almanacão da Turma da Mônica (Banca de revistas).
1 cruzadinha: Coquetel Infantil ou Picolé (Banca de revistas).
2 revistinhas em quadrinhos – Turma da Mônica (Banca de revistas). (Somente para alunos novatos.)
1 jogo (somente para alunos novatos) – opções: Lig 4 – Senha de cores – Lig-lig 200 peças – Torre de copos – Entrelaçados – Halli galli – Cara a
cara – Cilada – Lince – Tangram (madeira) – Certo ou errado – Banco Imobiliário (júnior) - Quebra-gelo – Imitatrix – Pula-pirata – Baralho – Pingo
no i – Quem disse? – Eu sou...?
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MANTER NA LANCHEIRA, MARCADOS COM O NOME COMPLETO DA CRIANÇA EM LETRA CAIXA ALTA:
1 guardanapo de pano.
1 garrafinha squeeze.
OBSERVAÇÕES:
• O Protocolo de Segurança do Colégio Magnum exige que os materiais de uso individual não sejam compartilhados. Portanto,
é muito importante que todos sejam identificados com nome e sobrenome da criança, em letra caixa alta.Todos os cadernos e livros
deverão ser encapados e identificados com nome e sobrenome da criança, em letra caixa alta.
• Os cadernos ficam mais resistentes, colocando-se uma gominha/elástico no meio, antes de encapá-los.
• Solicitamos a não aquisição de cadernos de capa dura ou com quantidade de folhas maior que a indicada, para não acarretar aumento
de peso nas pastas ou mochilas.
• É proibida a aquisição de cadernos com espiral.
• Não incluir na lista: corretivo, lapiseira e estilete.

