Lista de material escolar – 1º ano
Aluno(a): _______________________________________________

MATERIAL INDIVIDUAL
02 cadernos de 2 matérias
01 estojo contendo: tesoura de ponta redonda, lápis preto número 2, hidrocor, lápis de
cor, borracha, apontador com depósito, caneta marca texto amarela, cola bastão e régua.
Revista picolé infantil.
01 pasta fina com elástico.
01 pasta classificador com 50 plásticos.
01 kit do artista.
01 gibi da turma da Mônica.
Estojo: o material deverá ser reposto pela família quando houver necessidade.

MATERIAIS PARA USO PEDAGÓGICO
01 Pacote de palito de picolé colorido.
03 Pinceis chatos, para pintura (nº 8, 12 e 20).
01 rolo pequeno para pintura (marca Tigre ou compatível).
02 Tintas para tecido pequenas (duas cores diferentes).
02 temperas guache 250 ml (Acrilex ou compatível, duas cores diferentes – azul,
vermelho, preto, branco, amarelo, verde, rosa ou roxo).
01 cola gliter (cor de sua preferência).
01 cola gel 34g (Faber Castell ou compatível– 2 bicos).
01 cola pano 100g.
01 Cola bastão grande 40g.
01 tubo de cola líquida branca 110g.
01 fita crepe 25mm x 50 (3M ou marca compatível).
01 fita durex transparente 19mm (3M ou marca compatível).
01 fita durex colorida.
01 Pacote de balão redondo nº 7 ou 8 (cor de sua preferência).
01 rolo de fitilho (cor de sua preferência).
01 caixa de giz de cera pastel a óleo c/12 cores (Pentel ou marca compatível)
01 pacote de lantejoula tamanho grande (cor de sua preferência)
3 pincéis atômicos Pilot Permanente (cores diferentes - preto, azul, vermelho ou verde)
01 Jogo Pedagógico
2 caixas de massa de modelar soft com 12 cores.
01 kit massinha de modelar (com ferramentas e moldes)
Alfabeto em madeira 2 em 1: memória e dominó (a partir de 6 anos) Coleção Pais e filhos
Formando palavras em madeira (a partir de 6 anos) Coleção Pais e filhos
Aprendendo as horas (a partir de 6 anos) Coleção Pais e filhos

PAPELARIA
02 Folhas de papel Carmem decorados.
02 Folhas de papel camurça (duas cores diferentes - cor de sua preferência).
03 Folhas de papel Kraft 80g 66 x 96 (2 brancas e 1 parda).
02 Folhas de E.V.A (uma lisa e outra decorada).
02 Folhas de papel seda (cor de sua preferência).
02 Folhas de papel crepom (azul Royal, vermelho, amarelo, verde, roxo ou branco).
03 Folhas de papel cartolina laminada (cores variadas: azul, prata, vermelha, verde ou
dourada).
02 folhas de Color Set 48 x 66 110g (colorida)
02 Pacotes de Filipinho Color A4.
01 Pacote de Canson A4 (Colorido).
02 Pacote de Chamequinho (branco, marfim, verde, rosa ou azul).
03 Revistas variadas para recorte.
01 caderno de caligrafia
MATERIAL PARA USO NA AULA DE ARTES (Levar apenas nos dias)
01 Maleta plástica com alça (A4)
01 tela 20X30
01 pincel nº0 ou nº 2
01 pincel nº 10
01 caderno de desenho A4
01 lápis 3B
01 lápis 5B OU 6B
01 lápis 8B ou 9B
LIVROS DIDÁTICOS
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