LISTA DE MATERIAL - 2021
1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL

Qt.

MATERIAL

01

Garrafa de plástico ou alumínio, tipo squeeze
(indispensável)

01

Fone de ouvido simples para uso individual

01

Agenda (com 1 página inteira para cada dia do mês)

01

Anilina comestível (base de álcool) cor __________________________

01

Nanquim preto (utilização em trabalhos artísticos)

02

Potes de tinta guache (500ml) cores. Sugerimos acrilex. (outras são aguadas)

03

Cadernos brochurão, (1 azul, 1 vermelho e 1 amarelo), pautados (com margem), capa
dura (48 folhas)

11

Pastas de trilho tamanho ofício 2 (medida: 21,59 x 33 cm)

01

Pasta de plástico com elástico (transparente) com 3 cm de altura (45 mm ou maleta
plástica com alça 45mm)

01

Pasta catálogo preta para música com 50 sacos plásticos grossos para folhas ofício 2

01

Jogo de caneta hidrocor

10

Lápis grafite nº 02

01

Lápis de cor aquarelável (12 cores)

04

Borrachas

01

Caixa de lápis de cor TRIANGULAR

01

Caixa de giz cera grosso

01

Tesoura de cabo preto sem ponta (com nome gravado)

03

Apontadores com depósito

02

Canetinhas preta fina de ponta porosa 1,0 mm

01

Estojo com 3 divisões para lápis de cor / canetinha / lápis, borracha e apontador

01

Tubo de cola líquida (90 g)

03

Blocos de papel A3 – 20 fls branco ou creme 297 x 420 mm 140 g/m2

02

Bloco criativo – 32 folhas 325 x 235 mm 120g/m2

com nome gravado

(3 vermelhas, 2 pretas, 3 brancas, 1 azul , 1 amarela e 1 verde)

01

Flauta doce Yamaha Germânica, com nome gravado.

01

Bloco de papel desenho A3 para aquarela 297x420mm 200g/m2

01

Bloco de papel A3- colorido 297 x 420 mm 110 g/m2

01

Massa para modelar com argila 500g

300 Folhas de papel sulfite OFÍCIO 2 (tamanho: 21,59 x 33 cm)
chamex, report ou copimax (OBS.: padrão utilizado nas atividades,
solicitamos a gentileza de manter a medida especificada)

01

Pincel chato– nº 8

01

Pincel chato nº 12

03

Envelopes pardo A3 (37cm x 47cm)

02

Canetas de retroprojetor preta 1.0 e 2.0 (utilização de trabalhos artísticos)

02

Canetas de retroprojetor 2.0 cores (utilização em trabalhos artísticos)

02

Gibis

01

Tubo de cola 500g Cascorez

02

Durex colorido

OBS.: 1- Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno.
OBS.: 2- Entrega do material dia 21 de janeiro de 2021 – 5ª feira.
- Período da Manhã – 9h às 11h
- Período da Tarde – 14h às 16h
INÍCIO DAS AULAS DIA 25/01/2021 – 2ª feira

