LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019
1º ANO – FUNDAMENTAL I
Qtd.
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MATERIAL ESCOLAR
Apontador com depósito
Bastões de cola quente fino
Bastões de cola quente grosso
Borrachas brancas e macias
Cadernos brochura (tamanho universitário) capa dura
(96 folhas)
Caixa de giz de cera (12 cores)
Caixa de lápis de cor (24 ou 36 cores)
Jogo de forminhas para massinha de modelar
Caixas de massinha de modelar (sugestão: Acrilex
Soft com 12 cores)
Caixa de tinta guache (12 cores)
Caneta grifa texto
Caixa de cola glitter
Envelopes pardos tamanho ofício
Estojo de caneta hidrocor (12 cores)
Estojo com 04 divisórias
Folhas de celofane colorido
Folhas de cartolina branca tam. ofício
Folhas de papel cartão tam. ofício
Folhas de cartolina laminada colorido tam. ofício
Folhas de papel dobradura colorido tam. ofício
Folhas de cartolina coloridas tam. ofício
Folhas de E.V.A. (grande – estampado)
Folhas de E.V.A. (grande – cores sortidas)
Folha de E.V.A. (grande) cor bege, nude ou rosê
Folhas de E.V.A. (grande com glitter)
Rolos de papel crepom (coloridos)
Folhas de papel camurça
Folhas de papel pardo
Pcts (c/ 500 fls. cada) de sulfite branca tamanho A4
Blocos de papel canson tam. A3
Lápis grafite nº 2
Pasta de plástico incolor com trilho
Pasta transparente (fina) com elástico
Pincel de cerdas achatadas nº 10 e nº 16
Potinhos de glitter (cores sortidas)
Régua transparente 30 cm.
Saquinhos de lantejoula pequena
Tesoura sem ponta
Tubos de cola bastão
Tubo de cola branca líquida (grande)
Folhas inteiras de etiquetas brancas (Pimaco)
Saquinhos plásticos tam. ofício com furos
Saquinhos plásticos tam. A3
Bloco de papel color set colorido
Rolos de fita de cetim (cores e tamanhos variados)
Pct de botão (cores e tamanhos variados)
Cartela de strass adesivo (cores e tamanhos variados)
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Pct de olho de plástico bichinho/boneca
(qualquer tamanho)
Pacote palito de sorvete colorido
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Plástico leitoso para mesa ( 1m. x 60 cm.)
Caderno de desenho capa dura com
margem (100 folhas)
Sacolinha de Higiene ou Nécessaire
Escova de dente com capa
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Creme dental infantil
Garrafinha plástica para água
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Toalha de mão com nome (P/ Higiene)
Toalha de mão com nome (P/ Lanche)
Camiseta tam G para aulas de Arte (pode
ser usada)
Pacotes de perfex
Vidro de álcool gel
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 Todo material deverá estar etiquetado com
nome do aluno
 Entrega desses materiais deverá ser
impreterivelmente até no dia 01/02/2019
 Reunião de apresentação dia 01/02/19 às 8h.

INÍCIO DAS AULAS: 04/02/2019
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