LISTA DE MATERIAIS PARA O ANO LETIVO DE 2017

1º ano – Ensino Fundamental
• 01 estojo grande com divisões;
• 01 caixinha de clipes;

• 02 caixas de tinta a dedo (12 cores);

• 10 Ecolápis grafite Grip 2001;

• 01 pincel chato nº 10 ou 12;

• 04 borrachas macias Dust Free (Faber-Castell);

• 01 pincel redondo nº 8 ou 10;

• 04 apontadores com depósito Tubo (Faber-Castell);

• 01 pano para limpeza de pincel;

• 01 caderno grande com margem, brochura, capa dura, • 500 folhas de papel sulfite;
com 96 folhas;

• 01 bloco de Papel Canson;

• 01 tesoura ponta redonda de boa qualidade;
• 04 colas bastão (Faber-Castell);

• 05 folhas de Cartolina Branca;
• 06 folhas de E.V.A (cores diversas, lisas);

• 04 tubos de cola líquida (pequena);

• 01 Flauta de Êmbolo;

• 01 caixa de Ecolápis de cor Jumbo Longo,

• Revistas para recorte;

• 01 caixa de canetinha vai e vem;

• Avental para as aulas de arte;

• 01 caixa de giz de cera;

• 01 copo plástico resistente (embalagem de iogurte);

• 02 potes grandes de massa de modelar de boa

• Gibis (turma da Mônica);

qualidade (Soft);
• Mochila e lancheira com toalha para forrar a mesa;

• 02 refis de cola quente finos;

• 01 garrafinha para beber água;

• 01 pasta Preta com 20 plásticos.
• 10 folhas de plástico ofício;

OBSERVAÇÕES:
✓ Os lápis pretos ficarão guardados com o professor e serão entregues na medida em que
o aluno precisar.
✓ Organizar e identificar no estojo: lápis de cor, canetinha, lápis, borracha, cola líquida
e bastão, tesoura e apontador.
✓ Identificar todo o material a ser entregue.
RECADO AOS PAIS
Estamos também educando nossos filhos quando fazemos com que entendam que
devemos preservar, cultivar e saber dar valor a tudo que adquirimos.
Agindo assim, estamos preparando um (a) “filho (a)” melhor para o mundo.
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Assim sendo, procure reaproveitar o material que sobrou. Lave as mochilas, aponte os
lápis, etc., enfim, reaproveitem ao máximo.
Isto é lição de cidadania.

