
 

 

   LISTA DE MATERIAL - 2017 - 1º ANO  
 

*1 estojo contendo: 
*1 lápis preto 
*1 borracha macia 
*1 apontador com depósito 
 

*1 tesoura sem ponta (observar a qualidade) 
*1 régua 15 cm 
*1 régua 30 cm 
*1 caixa de lápis de cor - 12 cores 
*1 jogo de canetinha hidrográfica - 12 cores 
*1 caixa de gizão de cera - grosso - 12 cores 
*1 avental para arte - plástico 
*1 pasta polionda - 2 cm 
2 tubos de cola - 90 gramas 
1 pote de tinta guache - 250 ml  
1 pote de massinha Uti Guti - 500 g  
1 pincel nº 16 (grosso) 
1 cartela de massinhas adesivas Mult Tak reutilizável para fixação (Pritt) 
1 rolo de fita crepe - 50 metros 
2 folhas de EVA 50x60cm  
100 folhas de papel sulfite - A4 210X297 mm - gramatura 75 - branca 
300 folhas de papel sulfite - A4 210X297 mm - gramatura 90  - branca 
50 folhas de papel para dobradura - A4 210X297 mm - coloridas 
1 bloco de papel canson A 3 - 140g/m² - 20 folhas 
1 bloco de papel canson A 4 - 140g/m² - 20 folhas 
*1 caderno - pequeno - linha - 96 folhas - capa dura - brochura 
*1 caderno - pequeno - linha - 48 folhas - capa dura - brochura  
*1 caderno de desenho - brochura - grande - 96 folhas - papel encorpado, sem a folha de seda 
*1 caderno pedagógico - pequeno - 96 folhas - capa dura - brochura (matemática, quadrado grande) 
2 gibis 
 

*1 sacolinha de higiene contendo: 
*1 sabonete líquido neutro - 250 ml 
*1 toalhinha de higiene 
*1 copo simples  
*1 escova de cabelos 
*1 toalha para lanche 
*1 creme dental e 1 escova dental (para alunos de período intermediário e integral) 

 

Livro de Inglês. Playing  in English.  William de Carvalho - Cleide Micchi O. Lima. 1° Ano. Editora 
FTD. 

Livro: Empreendedorismo e Projeto de Vida - Leo Fraiman. 1° Ano. Editora FTD. (vendido na 
escola). 

Literatura. 2 livros escritos com letra em CAIXA ALTA. 

Obs.: Os cadernos deverão ser encapados com plástico da preferência de seu filho(a) 
          Ao comprar os materiais, favor ficar atento à qualidade. 
          Os materiais com * deverão conter o nome do aluno(a). 
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