
Lista de Material

Ano letivo 2022 -  1º ANO

ESCRITA/DESENHO/PINTURA
01 caixa de lápis de cor de 24 cores (boa qualidade)
05 Lápis grafite (boa qualidade)
02 Apontador com depósito (boa qualidade)
01 Estojo triplo com zíper
02 Borrachas brancas
01 régua 15 cm (respeitar a medida solicitada)
01 Tesoura sem ponta com o nome (se canhoto,tesoura para canhoto)
02 Potes de massa de modelar grande de várias cores
02 tubos de cola branca
02 Colas bastão grande (boa qualidade)
01 Jogo de canetinha fina hidrocor 12 cores (boa qualidade)
1 caixa de clips colorido

ARTES
01 estojo de tinta aquarela
01 Pincel chato  nº 12
04 Tintas acrílicas cores variadas
01 pacote de lantejoulas grandes
01 pacote de lantejoulas pequenas
01 caixa de pintura a dedo ou guache de 12 cores
01 Massa de biscuit
01 Camiseta velha (pai ou da mãe) para a aula com tinta.
04 Pastas de papelão de grampo trilho
02 Cartelas de strass
10 Saquinhos plásticos A3
10 Saquinhos plásticos A4
04 Envelopes A4
02 Rolinhos de fita de cetim (1 fina e 1 grossa)
03 EVA com glitter
03 EVA liso cores variadas
01 Pacote de papel Creative Cartolina dupla face fantasia A4
01 Pacote de papel dobradura A4
2 Metros de TNT estampado
2 Metros de TNT liso
Botões variados

01 pacotes de canson A3
01 Pacote de canson A4
12 unidades de olhos móveis pequeno
12 unidades de olhos móveis grande
6 refil de cola quente fino
10 saquinho de celofane 25x10
10 Saquinhos de celofane 30x40elfane 25x15
05 plásticos para plastificadora A4



3 Plásticos (Transparente e preto - frente e verso) para encadernação - material de apoio
escolar.
05 Papel fotográfico
02 Fita adesiva fantasia
01 fitilho - cor de sua preferência
MATERIAL PEDAGÓGICO
01 Pasta com 20 plásticos para aula de música- identificada
01 Flauta doce Yamaha Germânica
01 Mini Dicionário Aurélio - Língua Portuguesa

IMPORTANTE: todo material deve ser entregue com a identificação do aluno - NOME
E T


