LISTA DE MATERIAL – 1o ano EF – 2020
Quantidade
1
400
8
1
4
1
4
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
50
1
1
4
4
4
2
1
1
3
10

Profª Heloísa
Material Escolar
Foto 3x4 recente (recente)
Folha de papel sulfite A4 branca
Caderno de capa dura 48 folhas (pequeno) – capa amarela (não precisa etiquetar)
Pacote de sulfite colorido
Envelope de papel amarelo – 41x31
Pasta de plástico (grande com grampo) cor amarela
Pasta de papelão (grande com grampo) cor amarela
Estojo com 2 ou 3 repartições (menos de metal)
Caixa de lápis de cor 24 cores (de boa qualidade)
Jogo de canetas hidrográficas 24 cores (de boa qualidade) NÃO RETIRAR DA EMBALAGEM
Caixa de guache 12 cores (sem gliter)
Caixa de giz de cera bastonete 15 cores – CURTO
Lápis preto (de boa qualidade)
Borracha branca
Apontador com lixeira
Tesoura sem ponta
Cola bastão pequena (será usada em casa nas tarefas)
Tubo de cola branca 110g (de boa qualidade)
Caixa de massa de modelar 12 cores – NÃO SOFT
Cm de papel contact transparente (CUIDADO PARA NÃO AMASSAR)
Pincel redondo Condor ref. 473 número 6
Pincel chato número 2
Folha de papel cartão – 2 branca e 2 azul escuro
Folha de papel colorset – 2 azul, 2 verde escuro
Folha de EVA – 2 branco e 2 marrom
Folha de cartolina – azul
Folha de papel pardo
Flauta doce barroca – Yamaha
Refil de cola quente – fino
Saco plástico 10x20

Quantidade

1
1
1
1

Material de Higiene

Nécessaire lavável
Escova de dente
Creme dental
Toalhinha com o nome da criança (enviar diariamente na nécessaire)
Sugerimos o uso de mochila com rodinhas

Importante:
- Cuidado para não amassar os papéis;
- O material deverá ser entregue no Colégio até dia 24/01/2020;
- Todo material deverá ser devidamente identificado com nome do
aluno e ano;
- Favor seguir as especificações dos materiais pedidos para não haver
necessidade de troca;

- Os materiais de uso diário deverão ser repostos sempre que
necessário.
Observação:
- Para maior uniformidade na confecção de lembrancinhas, o Colégio
optou por pedir uma pequena quantia para cada uma das datas
comemorativas (Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças
e Natal), que serão pedidos com antecedência.

