Educação Infantil e Fundamental I
CNPJ: 13.406.504/0001-02

Lista de Materiais – 2019 – Pré
Uso Individual
02 – cadernos de brochura – capa dura – pequeno com 46 folhas (não pode ser espiral e nem com
decoração interna)
01 – estojo – (para lápis, borrachas, lápis de cor)
05 – borrachas brancas macias
02 – apontadores com depósito
02 – cxs. de lápis de cor
01 – caixa de hidrocor com 12 cores
06 – lápis pretos nº 2
03 – colas bastão
01 – cola líquida branca grande
01 – cola de E.V.A
01 – tesoura sem ponta
01 – Avental
01 – caderno desenho grande capa dura
01 – pasta com elástico vermelha – grande para atividades de casa
02 – pastas com trilho plástico para portfólio das atividades semestrais
10 – etiquetas (colocar nome em todos os materiais)
Uso Coletivo – (permanecerá no Colégio)
01 – pct. Papel sulfite A4 75 m/g² branco c/ 500 folhas
01 – pct. de papel canson com 20 folhas tam A4
03 – cartolinas brancas
02 – EVA decorado
02 – EVA laranja
02 – EVA vermelho
02 – Eva com glitter (cores sortidas)
02 – folhas de papel color set amarelo
02 – folhas de papel color set verde
01 – rolo de 1m de papel contact transparente
Material de Higiene (Lancheira do aluno)
01- Toalha de mão – para colocar sobre a mesa na hora do lanche
01 – escova de dente com creme dental e estojo
Material para tarefas de casa (Deverá ficar em casa)
01 - caixa de lápis de cor
02 – lápis preto n° 2
02 – borrachas brancas
01 – revista velha
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