Lista de Materiais – 2020
01
01

Garrafinha de água;
agenda com página inteira por dia;

01

caderno de caligrafia pauta verde
(grande) Tilibra 40 fls;

02

cadernos brochura (grande) 48 fls
(Português e Inglês);

01

pasta de elástico (A4);

01

pasta plástica preta com 50 plásticos;

01

1º ano - EF
01

caixa de Tinta Guache (12 cores);

01

Pincel (chato) tigre nº 16 de cabo
amarelo;

02

bandejinhas de isopor descartáveis;

01

folha de lixa d’água nº 120 preta;

01

caixa de cola glitter;

01

jogo de canetas hidrográficas (12
cores);

pasta catálogo com saquinho;

01

caneta azul;

05

plásticos para pasta com 4 furos (A4);

01

caneta preta;

01

estojo com 02 repartições;

01

01

caixa de lápis de cor triangular (12
cores);

copo de plástico duro (ex. copo de
requeijão);

01

pano pequeno de limpeza para tinta
(de fácil absorção).

01

plástico duro transparente (1,40 X
1,30 cm).

01

caneta marca texto;

01

adaptador de dedo para escrita;

02

lápis pretos triangular;

01

apontador com depósito;

01

borracha;

01

régua 30 cm;

01

cola líquida Tenaz 35 g;

01

cola bastão Pritt 40 g;

01

tesoura sem ponta;

01

caixa de massinha para modelar (12
cores);

01

caixa de gizão de cera (12 cores)

01

caixa plástica polionda AZUL e SEM
DECORAÇÃO (310 x 230 x 190 multibox P) para Arte contendo:

*

Materiais de uso coletivo
01
01
01
01
01
01
01
01

pacote de 500 folhas de sulfite A4;
folha de color set (cor de preferência);
folha de papel cartão (cor de
preferência);
folha de EVA com glitter (branco);
cartolina branca;
rolo de fita crepe fina;
Revista velha para recortar (sem
gravuras impróprias. Sugestão:
Revista Caras);
metro de papel contact transparente.

Os cadernos deverão ser com margem e sem decoração interna (respeitar o número de
folhas sugerido na lista para evitar desperdício);
*
Não recomendamos o uso de lapiseira;
*
Os materiais deverão estar devidamente identificados na parte frontal externa, sempre
observando a reposição dos mesmos durante o ano letivo;
*
Os materiais coletivos não precisam ser etiquetados.
*
Os alunos devem ter o hábito de verificar o material diariamente para que não se
esqueçam de trazer nada à escola.
** Todos os materiais deverão ser entregues para a professora no primeiro dia de aula.
*** O início do ano letivo será no dia 03/02/2020

