LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019

1º ANO

Prezados Pais e/ou Responsáveis,
A lista de material é constituída, única e exclusivamente, de itens indispensáveis ao cotidiano escolar do seu
filho, no decorrer do ano letivo de 2019.
Observações:
Início das aulas: dia 23/01/2019 (quarta-feira)
Data de entrega do material coletivo:
16/01/2019

QUANTIDADE
SOLICITADA

DESCRIÇÃO

1

Jogo educativo em madeira ou plástico (alfabeto móvel, bingos, jogos com palavras, sílabas,
dominó, memória, quebra-cabeça, etc.)

5

Lápis grafites

3

Borrachas

3

Lixas para parede nº120 (para trabalhos artísticos)

2

Bisnagas – tinta acrílica para tela – 01 de cor branca e 01 de outra cor

2

Caixas de giz cera grande - 12 cores

2

Caixas de lápis de cor - grande

2

Caixas de lápis hidrocor fino (12 cores)

3

Caixas de massa de modelar – grande

2

Pacote - Filipinho Color Card 120g/m2

2

Pacotes de Papel Filipino Color

2

Pacotes de Papel Filipinho Color Lumi

2

EVA (emborrachado / placa)

1m

Feltro

2

Folhas de cartolina colorset

2

Folhas de papel Kraft 250 mm

4

Folhas de papel 60kg

1

Folha de papel laser

2

Pincéis (1 chato nº 10 e 1 redondo nº 12)

2

Potes de têmpera guache 250 ml

5

Revistas usadas

2

Tubos de cola branca – 90 g

4

Tubos de cola colorida – cores variadas

2

Tubos de cola para isopor – 90 g

3

Tubos de tinta dimensional – (cores variadas)

3

Tubos de cola acripuf

2

Tubos de cola brilhante

2

Cola de silicone líquida 100gr

1m

Tecido estampado

2

Folhas de papel laminado vermelho

2

Pacotes de lantejoulas

1

Pacote de massa de EVA para artesanato

2

Tintas para artesanato

Os Pais e/ou Responsáveis podem fazer a opção de efetuar o pagamento da taxa referente, apenas, ao material
coletivo, na Tesouraria, no ato da matrícula, no valor de R$ 293,00 (duzentos e noventa e três reais).

