LISTA DE MATERIAIS 1º ANO – ENSINO FUND/
Material de Uso Pessoal
03 – Cadernos brochura grande - capa dura (96 folhas)
02 – Cadernos brochura grande – capa dura (50 folhas)
01 – Caderno de desenho –capa dura (grande)
01 – Caixa de lápis de cor (24 cores)
01 – Caixa de giz de cera
01 – Caixa de canetinha (12 cores)
01 – Régua transparente – 15 cm
05 – Lápis preto nº2
02 – Borrachas macias
01 – Apontador com deposito
01 – Tesoura sem ponta
01 – Pasta com elástico transparente
01 – Estojo grande
06 – Tubos de cola bastão – grande
01 – Tubos de cola liquida – grande
01 – Pincel chato Nº08
01 – Caixa de tinta guache (6 cores)
01 – Avental plástico para pintura
Material a ser entregue no 1º dia de aula
05 – folhas de EVA (cor livre)
01 – Bloco de papel canson A4
03 – folhas de EVA com gliter ( cor livre)
01 – pacote de olho movél nº08
01 - caneta permanente 1,0 mm (preta)
01 – Tela para pintura 24x30
03 – Folhas de papel color set (cor livre)
03 – folhas de papel espelho (cor livre)
01 – Pote de massa para modelar Soft acrilex - grande (cor livre)
03 – Cartolinas brancas
01 – Pasta Catálogo preta com 50 plásticos 4 furos
01 – Rolo de Fita Crepe
01 – Rolo de dupla face
01 – Pacote de palito para sorvete
500 – folhas sulfite branca
200 – folhas sulfites coloridas
DEIXAR DENTRO DA MOCHILA DIARIAMENTE


Uma toalhinha de mão (colocar nome)



Uma garrafa para água – tipo squeeze (colocar nome)
TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR COM IDENTIFICAÇÃO

LISTA DE MATERIAIS 2º ANO – ENSINO FUND
Material de Uso Pessoal
03 – Cadernos brochura grande - capa dura (96 folhas)
02 – Cadernos brochura grande – capa dura (50 folhas)
01 – Caderno de desenho –capa dura (grande)
01 – Caixa de lápis de cor (24 cores)
01 – Caixa de giz de cera
01 – Caixa de canetinha (12 cores)
01 – Régua transparente – 15 cm
05 – Lápis preto nº2
02 – Borrachas macias
01 – Apontador com deposito
01 – Tesoura sem ponta
01 – Pasta com elástico transparente
01 – Estojo grande
06 – Tubos de cola bastão – grande
01 – Tubos de cola liquida – grande
01 – Pincel chato Nº08
01 – Caixa de tinta guache (6 cores)
01 – Avental plástico para pintura
Material a ser entregue no 1º dia de aula
05 – folhas de EVA (cor livre)
01 – Bloco de papel canson A4
03 – folhas de EVA com gliter ( cor livre)
01 – pacote de olho movél nº08
01 - caneta permanente 1,0 mm (preta)
01 – Tela para pintura 24x30
03 – Folhas de papel color set (cor livre)
03 – folhas de papel espelho (cor livre)
01 – Pote de massa para modelar Soft acrilex - grande (cor livre)
03 – Cartolinas brancas
01 – Pasta Catálogo preta com 50 plásticos 4 furos
01 – Rolo de Fita Crepe
01 – Rolo de dupla face
01 – Pacote de palito para sorvete
500 – folhas sulfite branca
200 – folhas sulfites coloridas
DEIXAR DENTRO DA MOCHILA DIARIAMENTE


Uma toalhinha de mão (colocar nome)



Uma garrafa para água – tipo squeeze (colocar nome)
TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR COM IDENTIFICAÇÃO

LISTA DE MATERIAIS 3º ANO – ENSINO FUND
Material de Uso Pessoal
03 – Cadernos brochura grande - capa dura (96 folhas)
02 – Cadernos brochura grande – capa dura (50 folhas)
01 – Caderno de desenho –capa dura (grande)
01 – Caixa de lápis de cor (24 cores)
01 – Caixa de giz de cera
01 – Caixa de canetinha (12 cores)
01 – Régua transparente – 15 cm
05 – Lápis preto nº2
02 – Borrachas macias
01 – Apontador com deposito
01 – Tesoura sem ponta
01 – Pasta com elástico transparente
01 – Estojo grande
06 – Tubos de cola bastão – grande
01 – Tubos de cola liquida – grande
01 – Pincel chato Nº08
01 – Caixa de tinta guache (6 cores)
01 – Avental plástico para pintura
Material a ser entregue no 1º dia de aula
05 – folhas de EVA (cor livre)
01 – Bloco de papel canson A4
03 – folhas de EVA com gliter ( cor livre)
01 – pacote de olho movél nº08
01 - caneta permanente 1,0 mm (preta)
01 – Tela para pintura 24x30
03 – Folhas de papel color set (cor livre)
03 – folhas de papel espelho (cor livre)
01 – Pote de massa para modelar Soft acrilex - grande (cor livre)
03 – Cartolinas brancas
01 – Pasta Catálogo preta com 50 plásticos 4 furos
01 – Rolo de Fita Crepe
01 – Rolo de dupla face
01 – Pacote de palito para sorvete
500 – folhas sulfite branca
200 – folhas sulfites coloridas
DEIXAR DENTRO DA MOCHILA DIARIAMENTE


Uma toalhinha de mão (colocar nome)



Uma garrafa para água – tipo squeeze (colocar nome)
TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR COM IDENTIFICAÇÃO

