LISTA DE MATERIAL
1º ano – 2019
• 01 pacote de etiquetas adesivas (média)
• 01 pasta catálogo com 50 envelopes ( plásticos)
• 500 folhas de sulfite branca A4;
• 200 folhas de sulfite colorida A4;
• 04 envelopes pardo ( tamanho A4);
• 06 lápis grafite;
• 01 apontador com depósito;
• 01 régua de 30 cm;
• 02 borrachas brancas macias;
• 01 estojo grande com zíper;
• 02 caixas de lápis de cor – 12 cores;
• 01 caixa de giz de cera;
• 02 tubos de cola bastão grande;
• 01 tubo de cola branca de 40 gramas;
• 01 caixa de cola colorida (6 cores);
• 01 caixa de tinta guache – 12 cores;
• 01 pincel nº 12 (duro)
• 04 telas para pintura – 30 cm x 40 cm (enviar uma tela no inicio de cada
bimestre)
• 01 tesoura sem ponta pequena;
• 01 metro de plástico transparente (grosso) para cobrir a carteira nas aulas de
artes;
• 03 cadernos grandes brochura de capa dura – 98 folhas;
• 01 caderno pequeno quadriculado (1 cm x 1cm)- 48 folhas;
• 01 caderno de (desenho)– 50 folhas (grande);
• 05 folhas de E. V. A. (cores diferentes);
• 01 caixa plástica +/- 30 cm x 20 cm de largura e 10 de altura; (Não será aceita
caixa de outra medida)
• 01 pacote de papel para dobradura ( pequeno);
• 01 caixa de material dourado de madeira;
• 01 tabuada ( com 4 operações)
• 01 caderno pequeno de caligrafia (48 folhas);
• 02 pacotes de palitos de picolé (cores diferentes).
• 05 metros de TNT VERDE
OBS. Papel crepom, cartolina e outros papéis serão pedidos durante o ano à medida
que precisar.

• Solicitamos que os materiais sejam entregues de uma única vez, para
facilitar a conferência, e até 1º dia de aula.

Todo material deverá ser etiquetado com nome e série do aluno.
É de responsabilidade da família a reposição do material durante todo o ano letivo, de acordo
com a necessidade. Tesoura, régua, pote em perfeito estado pode ser reutilizado.
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