LISTA DE MATERIAL - 2020

1º ANO
OBS.: Todo material deve vir marcado com o nome do aluno.
1 agenda escolar (1 dia por folha)
3 cadernos brochurão capa dura – 96 fls
4 lápis grafite n. 2 (sugestão: ecolápis grafite grip nº 2)
2 borrachas brancas (sugestão borrachas Graphicolor)
1 apontador com depósito tubo (sugestão: apontador com depósito Aquarius)
1 pasta elástico fina transparente
1 pasta elástico 2cm
2 colas brancas 90g (sugestão: colagel 63g)
1 tesoura sem ponta (sugestão tesoura sem ponta vai e vem)
1 régua de 30 cm transparente
1 cx de 12 cores de lápis de cor (sugestão: ecolápis caras e cores)
1 jogo de 12 cores de canetinhas (sugestão: faber-castell caras e cores)
1 cx de giz de cera ecogiz de cera bicolor ( sugestão: cx de gizão de cera caras
e cores)
1 jogo de material dourado
ARTE:
50 fls de sulfite A4 40 g
2 folhas de E.V.A. com gliter
2 folhas de E.V.A. – cores sortidas
2 folhas de E.V.A. fantasia
1 jogo de 6 cores de guache – (sugestão: Faber Lavável)
2 pincéis: 1 redondo n. 20 e 1 chato n.10
2 massinhas de modelar (sugestão: faber-castell)
1 rolo de fita crepe
1 rolo de fitão transparente
2 cartolinas brancas
1 folha de papel pardo
1 folha de papel laminado: verde
2 folhas de papel dupla face: verde
2 folhas de papel camurça (cores diferentes)
200 folhas de sulfite A4 (sugestão: Chamex)

LISTA DE MATERIAL - 2020

2º ANO
OBS.: Todo material deve vir marcado com o nome do aluno.
1 agenda escolar (1 dia por folha)
4 cadernos brochurão capa dura – 96 fls (sugestão: caderno criativo)
4 cadernos brochurão capa dura – 48 folhas
1 caderno de caligrafia pequeno capa dura
4 lápis grafite n. 2 (sugestão: ecolápis grafite n. 2)
2 borrachas brancas (sugestão: borrachas Graphicolor)
1 apontador com depósito tubo (sugestão: apontador com depósito Aquarius)
1 pasta elástico fina amarela transparente
1 pasta elástico amarela transparente 2cm
2 colas brancas 90g (sugestão: colagel 63g)
1 tesoura sem ponta (sugestão tesoura sem ponta vai e vem)
1 régua de 30 cm transparente
1 cx de 12 cores de lápis de cor (sugestão: ecolápis caras e cores)
1 jogo de 12 cores de canetinhas (sugestão: faber-castell caras e cores)
1 cx de giz de cera ecogiz de cera bicolor ( sugestão: cx de gizão de cera caras
e cores)
1 dicionário de Português (sugestão: Silveira Bueno – Global Editora)
1 dicionário de Espanhol (sugestão: Global Editora)
1 dicionário de Inglês (sugestão: Global Editora)
ARTE:
50 fls de sulfite A4 40 g
2 folhas de E.V.A. com gliter
2 folhas de E.V.A. – cores sortidas
2 folhas de E.V.A. fantasia
1 jogo de 6 cores de guache – (sugestão: Faber Lavável)
2 pincéis: 1 redondo n. 20 e 1 chato n.10
1 massinha de modelar (sugestão: Faber-castell)
1 rolo de fita crepe
1 rolo de fitão transparente
2 cartolinas brancas
1 folha de papel pardo
1 folha de papel laminado: vermelho
2 folhas de papel dupla face: vermelho
2 folhas de papel camurça (cores diferentes)
200 folhas de sulfite A4 (sugestão: Chamex)

Obs: Os dicionários estarão à venda na escola e os interessados em adquiri-los favor
procurar a secretaria da escola.

LISTA DE MATERIAL - 2020

3º ANO
OBS.: Todo material deve vir marcado com o nome do aluno.
1 agenda escolar (1 dia por folha)
4 cadernos brochurão capa dura – 96 fls (sugestão: caderno criativo)
4 cadernos brochurão capa dura – 48 folhas
4 lápis grafite n. 2 (sugestão: ecolápis grafite n. 2)
2 borrachas brancas (sugestão: borrachas Graphicolor)
1 apontador com depósito tubo (sugestão: apontador com depósito Aquarius)
1 pasta elástico fina azul transparente
1 pasta elástico azul transparente 2cm
2 colas brancas 90g (sugestão: colagel 63g)
1 tesoura sem ponta (sugestão tesoura sem ponta vai e vem)
1 régua de 30 cm transparente
1 cx de 12 cores de lápis de cor (sugestão: ecolápis caras e cores)
1 jogo de 12 cores de canetinhas (sugestão: faber-castell caras e cores)
1 cx de giz de cera ecogiz de cera bicolor ( sugestão: cx de gizão de cera caras
e cores)
1 dicionário de Português (sugestão: Silveira Bueno – Global Editora)
1 dicionário de Espanhol (sugestão: Global Editora)
1 dicionário de Inglês (sugestão: Global Editora)
ARTE:
50 fls de sulfite A4 40 g
2 folhas de E.V.A. com gliter
2 folhas de E.V.A. – cores sortidas
2 folhas de E.V.A. fantasia
1 jg de 6 cores de guache – (sugestão: Faber Lavável)
2 pincéis: 1 redondo n. 20 e 1 chato n.10
1 rolo de fita crepe
1 rolo de fitão transparente
2 cartolinas
1 folha de papel pardo
1 folha de papel laminado: azul escuro
2 folhas de papel dupla face: azul escuro
2 folhas de papel camurça (cores diferentes)
200 folhas de sulfite A4 (sugestão: Chamex)

Obs: Os dicionários estarão à venda na escola e os interessados em adquiri-los favor
procurar a secretaria da escola.

LISTA DE MATERIAL - 2020

4º ANO
OBS.: Todo material deve vir marcado com o nome do aluno.
1 agenda escolar (1 dia por folha)
4 cadernos brochurão capa dura – 96 fls (sugestão: caderno criativo)
5 cadernos brochurão capa dura – 48 folhas
4 lápis grafite n. 2 (sugestão: ecolápis grafite n. 2)
2 borrachas brancas (sugestão: borrachas Graphicolor)
1 apontador com depósito tubo (sugestão: apontador com depósito Aquarius)
1 pasta elástico fina verde transparente
1 pasta elástico verde transparente 2cm
2 colas brancas 90g (sugestão: colagel 63g)
1 tesoura sem ponta (sugestão tesoura sem ponta vai e vem)
1 régua de 30 cm transparente
1 cx de 12 cores de lápis de cor (sugestão: ecolápis caras e cores)
1 jogo de 12 cores de canetinhas (sugestão: faber-castell caras e cores)
1 dicionário de Português (sugestão: Silveira Bueno – Global Editora)
1 dicionário de Espanhol (sugestão: Global Editora)
1 dicionário de Inglês (sugestão: Global Editora)
ARTE:
50 fls de sulfite A4 40 g
2 folhas de E.V.A. com gliter
2 folhas de E.V.A. – cores sortidas
2 folhas de E.V.A. fantasia
1 jg de 6 cores de guache – (sugestão: Faber Lavável)
2 pincéis: 1 redondo n. 20 e 1 chato n.10
1 rolo de fita crepe
2 cartolinas
1 folha de papel pardo
1 folha de papel laminado: dourado
2 folhas de papel dupla face: amarelo
2 folhas de papel seda: amarelo
2 folhas de papel camurça (cores diferentes)
200 folhas de sulfite A4 (sugestão: Chamex)

Obs: Os dicionários estarão à venda na escola e os interessados em adquiri-los favor
procurar a secretaria da escola.

LISTA DE MATERIAL - 2020

5º ANO
OBS.: Todo material deve vir marcado com o nome do aluno.
1 agenda escolar (1 dia por folha)
4 cadernos brochurão capa dura – 96 fls (sugestão: caderno criativo)
5 cadernos brochurão capa dura – 48 folhas
4 lápis grafite n. 2 (sugestão: ecolápis grafite n. 2)
2 borrachas brancas (sugestão: borrachas Graphicolor)
1 apontador com depósito tubo (sugestão: apontador com depósito Aquarius)
1 pasta elástico fina vermelha transparente
1 pasta elástico vermelha transparente 2cm
2 colas brancas 90g (sugestão: colagel 63g)
1 tesoura sem ponta (sugestão tesoura sem ponta vai e vem)
1 régua de 30 cm transparente
1 cx de 12 cores de lápis de cor (sugestão: ecolápis caras e cores)
1 jogo de 12 cores de canetinhas (sugestão: faber-castell caras e cores)
1 dicionário de Português (sugestão: Silveira Bueno – Global Editora)
1 dicionário de Espanhol (sugestão: Global Editora)
1 dicionário de Inglês (sugestão: Global Editora)
ARTE:
50 fls de sulfite A4 40 g
2 folhas de E.V.A. com gliter
2 folhas de E.V.A. – cores sortidas
2 folhas de E.V.A. fantasia
1 jg de 6 cores de guache – (sugestão: Faber Lavável)
2 pincéis: 1 redondo n. 20 e 1 chato n.10
1 rolo de fita crepe
2 cartolinas
1 folha de papel pardo
1 folha de papel laminado: dourado
2 folhas de papel dupla face: amarelo
2 folhas de papel camurça (cores diferentes)
200 folhas de sulfite A4 (sugestão: Chamex)
Obs: Os dicionários estarão à venda na escola e os interessados em adquiri-los favor
procurar a secretaria da escola.

