LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019
1º ANO do Ensino Fundamental

MATERIAL COMPLEMENTAR PARA USO DIÁRIO E INDIVIDUAL
• 02 caixas de lápis de cor
• 02 caixas de hidrocor
• 01 tesoura sem ponta
• 01 estojo contendo lápis pretos, borracha, apontador com caixinha, cola bastão, régua e tesoura sem ponta.
MATERIAL PARA SER ENTREGUE À PROFESSORA COM IDENTIFICAÇÃO
• 01 caderno de desenho capa dura 46 folhas (cor amarela)
• 03 cadernos grandes (96 folhas) de capa dura na cor amarela
• 03 blocos de papel creative colors (120 g/m2) - formato 325 x 235 mm
• 01 pasta (com elástico) em plástico transparente na cor amarela
• 01 pasta de trilho em plástico transparente na cor amarela
• 01 caixa de giz de cera (grosso)
• 02 blocos de papel Color Set
• 02 rolos de fita crepe
• 01 marcador para retro projetor (preto) - ponta dupla
• 01 pacote de olho de papelão nº 2
• 01 pacote de olho móvel (médio ou grande)
• 04 folhas de EVA liso (sendo 02 cor de pele)
• 02 folhas de EVA estampado (não pode ser de estrelinhas)
• 01 folha de EVA atoalhado (marrom ou verde)
• 02 caixas de massa SOFT de modelar
• 06 bastões de cola quente (grosso)
• 01 pacote de palito de picolé (cor natural)
• 01 marcador de texto cor amarela
• 02 metros de contact transparente
• 04 pacotes de flor de EVA (03 pequenos e 01 médio)
• 01 frasco de brilho cola dourada
• 02 cartolinas estampadas (cartolina fantasia)
OBSERVAÇÕES
a) Caso o(s) caderno(s) adquirido(s) não seja(m) de capa dura, favor encapar com plástico
transparente, identificando-o(s) com etiqueta adesiva com o nome do aluno.
b) Todo o material deverá ser entregue à professora até o dia 01/02/2019. Esta entrega deverá ser feita
preferencialmente no horário de saída do aluno, evitando assim transtornos no horário de entrada.
c) Os materiais individuais deverão ser etiquetados com o nome do aluno e permanecer com o aluno
para o uso diário.

