Lista de Materiais – 1º ano – 2018

MATERIAIS DE USO PESSOAL QUE DEVEM FICAR NA BOLSA DA CRIANÇA
 1 caixa de lápis de cor
 2 apontadores
 3 borrachas macias
 1 estojo com três partes e 1 estojo com 1 parte
 1 estojo de canetinhas hidrocor
 1 caixa de giz de cera
 1 tesoura sem ponta com o nome gravado
 2 tubos de cola bastão
 1 Régua 15 cm
 3 lápis grafite







































MATERIAIS QUE DEVEM SER ENTREGUES NA ESCOLA
1 pote grande de massinha SOFT
1 pincel nº 4 ref.815 e 1 pincel nº 20 ref.266
2 tubos de cola 90 gr
1 pasta fina transparente
1 pasta de trilho transparente
1 pacote de brocal
1 pacote de lantejoulas
1 bloco de papel A3 colorido
1 bloco de folha A3 Filiart Renaud
1 bloco de cartonado colorido tamanho 235x325mm
2 folhas de papel cartonado
6 folhas de papel laminado (cores variadas)
1 folha de papel camurça
1 folha de Eva estampada e 2 folhas lisas, 2 com glitter, e 1 felpuda
10 saquinhos de celofane transparente para presente (25x35; 30x45; 15x20 ou 20x30)
1 rolo de papel crepom
1 caderno brochura pequeno 48 folhas
4 cadernos grandes brochurões com capa dura 48 folhas com margem
1 caderno de caligrafia grande capa dura
1 caderno quadriculado 1x1 de 40 folhas tamanho A4 com capa dura
1 pacote de olhinhos móveis
1 caneta de retro projetor
6 botões grande
10 saquinhos plásticos A4 grossos e com furos
1 rolo de fita crepe 50x50
1 caneta de tecido
1 fita de PVC transparente
2 metros de contact transparente
2 metros de fita de cetim de 1 cm
5 refis de cola quente fino e 5 grossos
1 tela para pintura 30x30
2 Metros de TNT (mesma cor)
2 gibis novos
1 caixa de cola colorida
2 potes de tinta guache
1 tinta acrílica
1 livro paradidático da faixa etária da criança
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1 rolinho de imã
5 envelopes tamanho A4
200 folhas sulfite A4
2 metros de tecido - algodão crú
2 metros de tecido algodão estampado
2 folhas microondulado
1 ábaco pequeno (material para matemática)
1 jogo pedagógico simples – exemplo: memória, dama, encaixe, xadrez, resta 1, etc
A criança deverá deixar na mochila o estojo de 3 repartições com 3 lápis grafite, 1 borracha, 1 cola bastão,
lápis de cor e canetinha. No estojo de 1 repartição deverá haver o giz de cera. Os estojos deverão ser
montados em casa com nome em todos os objetos e trazidos no 1º dia de aula.
Os demais materiais deverão ser entregues com antecedência também com o nome da criança, exceto nos
papéis e saquinhos.
Data de entrega dos materiais: Durante a semana que antecede às aulas –
 Início das aulas em 29/01/2018
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