LISTA DE MATERIAIS - 2022

1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL

MATERIAL DO ANO LETIVO: Entregar identificado na portaria do Infantil de 05/01/2022 até 19/01/2022
.
 2 caixas de massa de modelar 12 cores (SOFT)
 1 recipiente pequeno com tampa para armazenar a massa de

modelar
 1 Caderno brochura (tamanho universitário) - Capa dura - 48

folhas – com margem
 1 Caderno quadriculado (tamanho universitário) - Capa dura –

Quadrados tamanho 1cm x 1cm
 1 Caderno brochura (tamanho ¼) - Capa dura – 48 folhas - Com

margem - 140 x 200 mm
 5 Folhas inteiras de etiquetas cód. 6185 PIMACO
 5 Folhas com 30 etiquetas cód. 6180 PIMACO
 10 Folhas de color set de cores variadas - A4













5 Folhas de papel dobradura de cores variadas – A4
5 Folhas cartolina na cor branca – A4
1 Pacote de sulfite (100 folhas) - A4 Branca
1 Pacote com 50 folhas sulfite 40 (120g) – A4
1 Pasta plástica em L
2 Pastas transparentes com trilho
1 Pasta polionda – A4 – espessura 3,5cm
15 Sacos plásticos para sulfite
4 Sacos Zip tam. 17x24cm
1 Gibi novo
1 Kit de Material Dourado escolar em EVA
ou madeira - máximo 62 peças.

MATERIAL PARA AS AULAS DE MÚSICA:
 1 Flauta doce YAMAHA Germânica (é necessário ser dessa marca à venda na casa de instrumentos musicais)
 1 Pasta catálogo com 20 saquinhos

MATERIAL DA MOCHILA: Enviar com a criança no 1º dia letivo
MATERIAIS DO ESTOJO:
 1 Estojo de zíper com 4 repartições, sendo:

1ª Repartição: 1 caixa de lápis de cor - 24 cores
2ª Repartição: 1 caixa de giz de cera curtom - 12 cores
3ª Repartição: 1 jogo de canetas hidrográficas - 12 cores
4ª Repartição: 1 apontador com depósito, 1 borracha, 6 lápis grafites nº2*, 1 régua pequena de 15cm, 1 tesoura sem ponta, 1 tubo
de cola branca de 35g ou 40g e 4 colas bastão de 10g.
*Obs: um lápis grafite e uma cola bastão ficarão no estojo e o restante será guardado na escola para reposição conforme necessário.

MATERIAL DE HIGIENE:
 1 Caixa de lenço de papel
 1 Pacote de toalha umedecida

O ESTOJO E O MATERIAL DE HIGIENE FICARÃO NA MOCHILA PARA USO DIÁRIO.

COMUNICADO
 Todos os materiais devem estar etiquetados com o nome do aluno. Inclusive a mochila, lancheira e o uniforme.
 O material escolar deverá ser entregue em caixa ou sacola identificado com o nome completo da criança, na portaria da
Educação Infantil no período de 05/01/2022 até 19/01/2022 das 8h às 11h ou 13h às 16h.

