Relação de Materiais 2018 – 1º ANO
Horário para entrega:
Mat: 07:30 às 10:30
Vesp: 13:30 às 16:30
LISTA COMPLETA
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Folhas de papel Ofício A4
Folhas de papel carmem (3 azuis escuros, 2 verdes escuros, 2 pretas, 2
estampadas, 1 branca e 2 laranjas)
Pacotes de fita rigor (1 branca e 1 preta)
Folhas de E.V.A. (emborrachado) (1 branca, 1 amarela, 1 laranja , 1
estampada ,1 marrom, 1 lilás e 2 com gliter cores variadas)
Metros de TNT (4m. laranja e 4m. verde bandeira)
Pacote de olhos de plástico (grande)
Folhas de papel de seda (branca)
Pacotes de bolas de soprar
Caixas de lenço de papel
Tubos de cola (branca) 90g - cada
Potes de tinta guache ( 1 vermelha e 1 rosa)
Tubo de cola de isopor 90g
Massa de modelar
Metro de tecido (chita)
Pacote de filipinho ou canson (colorido)
Metro de feltro ( verde)
Pacotes de fita rigor (1 branca e 1 preta)

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL: 01 copo, 01 prato e duas toalhinhas (todos com a identificação do
aluno).
 01 Brinquedo educativo (de acordo com a faixa etária)
Material para uso do aluno na Escola durante todo o ano letivo de 2018.

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
Obs: Os materiais relacionados abaixo serão de uso pessoal do aluno, cabendo aos responsáveis a reposição dos
mesmos durante o ano letivo.
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Estojo de material
Tesoura inox com ponta arredondada
Lápis preto nº2
Apontador com depósito
Borracha
Caixa de lápis de cor grande (evitar o importado)
Caixa de lápis cera grosso
Caixa de hidrocor grande (canetinha vai e vem – ponta que não afunda)
Agenda escolar (oferecida pelo Colégio)
Caderno de desenho com espiral (grande)
Caderno pequeno brochura (96 folhas)
Classificadores 2 c/grampos e 2 elásticos
Tubo de cola bastão

Obs.: Material para uso do aluno no Colégio durante todo o ano letivo de 2018.

Relação de Materiais 2018 – 1º ANO
Horário para entrega:
Mat: 07:30 às 10:30
Vesp: 13:30 às 16:30
Materiais que serão utilizados no I trimestre
500 Folhas de papel Ofício A4
02 Pacotes de fita rigor(1 branca e 1 preta)
06 Folhas de papel carmem (3 azuis escuros , 1 preta , 1 branca 1 vermelha )
04 Metros de TNT (4m.laranja)
03 Folhas de EVA (1 estampada, 1 lilás e 1 com gliter cores variadas)
01 Pacote olhos de plástico (grande)
01 Tubo de cola (branca) 90g cada
01 Pote de tinta guache (vermelha)
02 Folhas de papel seda (branco)
01 Metro de tecido (chita)
01 Caixa de lenço de papel
01 Caixa de modelar
01 Pacote de filipinho ou canson (colorido)
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Materiais que serão utilizados no II trimestre
Metros de TNT (came) verde bandeira
Pacote de bola de soprar
Folhas de papel carmem (2verdes escuros e 2 estampadas )
Folhas de EVA (1m. azul , 1m laranja e 1 com gliter cores variadas)
Tubo de cola (branca ) 90g
Pote de tinta guache (rosa)
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Materiais que serão utilizados no III trimestre
Pacote de bola de soprar
Folhas de EVA (2 laranjas)
Folhas de papel carmem ( laranja)
Caixa de lenço de papel
Tubo de cola de (isopor) 90g

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL: 01 copo, 01 prato e duas toalhinhas (todos com a identificação do
aluno).
 01 Brinquedo educativo (de acordo com a faixa etária)
Material para uso do aluno na Escola durante todo o ano letivo de 2018.

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
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Estojo de material
Tesoura inox com ponta arredondada
Lápis preto nº2
Apontador com depósito
Borracha
Caixa de lápis de cor grande (evitar o importado)
Caixa de lápis cera grosso
Caixa de hidrocor grande (canetinha vai e vem – ponta que não afunda)
Agenda escolar (oferecida pelo Colégio)
Caderno de desenho com espiral (grande)
Caderno pequeno brochura (96 folhas)
Classificadores 2 c/grampos e 2 elásticos
Tubo de cola bastão

Obs.: Material para uso do aluno no Colégio durante todo o ano letivo de 2018.

