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LISTA DE MATERIAIS

Descrição
Apontador com depósito
Borrachas macias
Bloco de papel quadriculado A4 1cmX1cm com 30 folhas
Cadernos grandes (96 folhas – capa dura) Vermelho Sem espiral
Cadernos grandes (96 folhas – capa dura) Amarelo Sem espiral
Caderno quadriculado grande com espiral
Caixa de lápis de cor – 24 cores
Calculadora comum
Canetinhas hidrocor – 12 cores
Cola branca – 90g (de boa qualidade)
Colas bastão – 40g (de boa qualidade)
Encarte de supermercado ou farmácia
Estojo com 2 divisórias - para guardar os materiais de uso diário – lápis, borracha, apontador...
Folhas grandes de EVA – tamanho cartolina uma lisa e uma felpuda
Jogo de material dourado individual
Lápis de escrever triangular
Marca texto – cores diferentes
Palito de picolé
Papel branco 180g/m2 A3 – 20 folhas
Papel branco 180g/m2 A4 – 20 folhas
Papel colorido 180g/m2 A4 – 20 folhas
Pasta plástica com aba e elástico (fina) A4 - transparente
Pincel nº 10 ou 12
Pote de massinha de modelar 150g
Régua de 30 cm
Tela para pintura (30X40)
Tesoura sem ponta (boa qualidade – observar a mão dominante).
Tinta guache pote de 250ml (cinza ou bege)
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Observações:
1)
A entrega de materiais deverá ser feita no turno em que seu(sua) filho(a) está matriculado(a) em um dos seguintes
dias:
01 ou 02 de fevereiro de 2023
Matutino 8h às 11h30
Vespertino 14h às 17h30
2)
Todos os materiais deverão ter o nome do aluno. É importante que sejam de boa qualidade para maior
durabilidade.
3)
O estojo com os materiais de uso diário como: lápis, borracha, tesoura, cola e apontador deverão ficar na
mochila do aluno.
4)
Confira regularmente os materiais, durante o ano letivo, repondo-os quando necessário.
5)
Materiais específicos de projetos e/ou perecíveis serão solicitados no decorrer do ano, à medida que forem
necessários.

