LISTA DE MATERIAL – 2019
1º ANO “A” DO ENSINO FUNDAMENTAL
PAPÉIS
50 folhas de papel sulfite branco*
2 blocos de papel Canson A4*
1 bloco de papel sulfite A4 colorido
1 bloco de papel Canson A3*
1 bloco de papel A3 colorido
1 papel crepon*
ESCRITA/DESENHO/PINTURA
1 borracha branca
1 apontador com depósito para lápis jumbo
1 caixa de lápis de cor triangular jumbo (12 cores)
3 EcoLápis escolar nº 2
2 canetas pretas ponta porosa Soft point *
1 tubo de cola (90g)*
1 estojo de canetinhas hidrográficas laváveis
jumbo (12 cores)*
1 massa de modelar (barra única)*
1 caderno pequeno para Inglês (48 folhas )*
1 caderno grande, capa dura, tipo brochura, com
margem e sem enfeites) para ( Ciências, História,
Geografia e Ensino Religioso) 48 folhas*
2 cadernos grande, capa dura, tipo brochura, com
margem e sem enfeites *para ( Matemática e
Língua Portuguesa) 48 folhas*
2 pincéis para quadro branco*
1 caixa de tinta guache (6 cores)*
1 tela 30x40cm
1 rolo de fita crepe*
10 envelopes coloridos (médios)*
02 bolas de isopor nos tamanhos 100mm, 60mm,
50mm, 40mm
4 grampos de trilho plástico*
4 lâminas A4 para plastificação
1 lâmina A3 para plastificação
1 pacote de argila (será pedido durante o ano)

GERAL
1 estojo simples
1 mochila simples
1 lancheira simples
1 pasta com elástico*
1 tesoura sem ponta e enfeites*
1 régua transparente não flexível (15cm)*
2 gibis da turma da Mônica*
1 revista usada*
ARTE (trazer em uma sacola separada)*
1 pote de tinta guache branco (250g)
1 bloco de Canson A3
2 folhas de papel celofane sem cor
1 pincel nº 12
1 rolinho para pintura
Caso tenha, favor trazer para doação: botões de
tamanhos variados, brilhos e lantejoulas, pratinho
de isopor, fitas de pacotes de presente usados,
retalhos de EVA.
Os livros didáticos deverão ser adquiridos diretamente
no site das editoras. Maiores informações na secretaria
do Colégio.

Obs: Favor colocar nome do aluno em todos os
intens, com letra CAIXA ALTA (maiúscula), pois
será devolvido, no final do ano, o que sobrar. Todo
o material marcado com (*)deve ser entregue na
escola dia 31/01/19, devidamente identificado com o
nome do aluno, no período das 13h30min às
15h30min.

Início das aulas: 04/02/19 às 13h.
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