Lista de Material Ensino Fundamental 1º ano
1 Caixa organizadora 10 litros
1 Caderno de Cartografia grande (capa dura) 96 folhas
4 Cadernos brochura universitário (capa dura) 96 folhas
1 Caderno quadriculado universitário 1x1 (capa dura) 96 folhas

100 palitos coloridos
2 folhas de lixa grossa
1 saquinho de etiquetas brancas
500 folhas de sulfite branco

1 Caderno de caligrafia pauta azul ou verde
1 Pasta Polionda 35mm vermelha
1 Pasta catálogo com 100 plásticos grossos
1 tesoura sem ponta
2 borrachas
2 apontadores
5 lápis preto nº 2
2 canetas marca texto
1 estojo
1 caixa de lápis de cor 24 cores
1 caixa de gizão de cera 12 cores
1 estojo de canetinhas hidrográficas jumbo 12 cores
2 caixa de tinta plástica 6 cores
1 caixa de pintura a dedo 6 cores
1 caixa de cola gliter 6 cores
6 tubos de cola bastão 40g Acrilex ou Pritt
4 tubos cola liquida 40g
2 caixas de massa de modelar

200 folhas de sulfite colorido
1 bloco de papel creative lumipaper romitec
1 bloco de papel canson A4 branco
2 rolos papel crepom (cor escolha do aluno)
2 metros de TNT azul escuro
1 folha papel laminado (cor escolha do aluno)
1 folha papel camurça (cor escolha do aluno)
2 folhas de cartolina (1 branca 1 colorida)
2 folhas de EVA atoalhado branco
2 folhas de EVA (1 azul e 1 verde)
1 pacote de bexiga nº 9
20 botões médios
30 olhos articulados pequenos
1 pacote algodão
1 flanela
1 garrafinha para beber água
Revistas usadas
1 nécessaire para o material de higiene (escova de
dente, pasta e toalha) – quando integral
1 Agenda – Comprada diretamente na escola

1 pincel chato nº 16
2 caixas de lenço de papel
1 durex
1 caixa de palito de dente
1 pacote de penas coloridas
2 caixas de fósforo
Importante:
Todos os objetos deverão estar devidamente identificados.
Conforme material for acabando pedimos reposição.
Não nos responsabilizamos pelos objetos não identificados.
O uso do uniforme é obrigatório – encomenda na secretaria.
Venda dos livros – consultar secretaria.

