LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES – 1º ANO E.F/9 ANOS 2018.

LIVRARIA E PAPELARIA
05 *Lápis pretos nº 2
01 Pacote de palitos de sorvete coloridos com 50 un.
03 *Borrachas brancas, macias e grandes
03 Folhas de color set (cores variadas)
01 Apontador com depósito
02 Pacotes com 100 folhas de sulfite branco
02 Cadernos grandes 96 folhas (espiral)
01 Pacote com 100 folhas de sulfite (rosa)
02 Cadernos grandes 96 folhas (brochura)
01 Pincel nº 14
01 Caderno de 48 folhas (brochura)
03 Tubos de cola grande
01 Caderno de cartografia grande
02 Tubos de cola glitter
01 Caixa de lápis de cor grande
01 Tubo de cola colorida
01 Estojo grande
03 Folhas de EVA cor lisa ( preto, branco e azul )
02 Caixas de massa de modelar
02 Folhas de EVA estampado
04 Cartolinas brancas
01 Caixa de camisa encapada
06 Envelopes ofício (para uso individual)
01 Pacote de lantejoulas
01 Fita durex estreita
01 Revista para recorte
01 Tesoura sem pontas
06 Botões coloridos
01 Pote de tinta guache 250 ml (verde ou amarelo)
01 Agenda escolar a ser adquirida preferencialmente no Colégio
*Material de uso pessoal, não é necessário enviar com os demais materiais. Deixar em casa para fazer reposição
quando necessário.

Obs. Todo o material deve vir identificado com o nome do aluno.

LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES – 2º ANO E.F/9 ANOS 2018.

LIVRARIA E PAPELARIA
05
*Lápis preto nº 2
03
Folhas de color set (cores variadas)
03
*Borrachas brancas, macias e grandes
02
Pacotes com 100 folhas de sulfite branco
01
Apontador com depósito
01
Pacote com 100 folhas de sulfite azul
02
Cadernos grandes 96 folhas (espiral)
03
Tubos de cola grande
05
Cadernos grandes 48 folhas (brochura)
02
Tubos de cola glitter
01
Caderno de cartografia (grande)
03
Folhas de EVA cor lisa (amarelo, verde, roxo)
01
Caderno de caligrafia (48 folhas pequeno)
02
Folhas de EVA estampado
01
Caixa de giz de cera grosso
01
Pote de tinta guache 250 ml. (verde ou amarela)
01
Caixa de lápis de cor grande
01
Régua 30 cm (plástico)
01
Estojo grande
02
Pastas finas de elástico
02
Caixas de massa de modelar
01
Dicionário de língua portuguesa atualizado
04
Cartolinas brancas
01
Caixa de camisa encapada
06
Envelopes ofício (para uso individual)
01
Pacote de lantejoulas
01
Fita crepe
01
Revista para recorte
01
Tesoura sem pontas
06
Botões coloridos
01
Pincel nº 14
01
Agenda escolar a ser adquirida preferencialmente no Colégio.
*Material de uso pessoal, não é necessário enviar com os demais materiais. Deixar em casa para fazer reposição
quando necessário.

Obs. Todo o material deve vir identificado com o nome do aluno.

LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES – 3º ANO E.F/9 ANOS 2018.

LIVRARIA E PAPELARIA
05 *Lápis pretos nº 2
03 Folhas de color set (cores variadas)
03 *Borrachas brancas, macias e grandes
02 Pacotes com 100 folhas de sulfite branco
01 Apontador com depósito
01 Pacote com 100 folhas de sulfite amarelo
02 Cadernos grandes 96 folhas (espiral)
01 Pincel nº 14
05 Cadernos grande 48 folhas (brochura)
03 Tubos de cola grande
01 Cadernos de cartografia milimetrado (grande)
02 Colas bastão
02 Cadernos de caligrafia 48 folhas ( pequeno)
02 Tubos de cola glitter
01 Caixa de giz de cera grosso
03 Folhas de EVA cor lisa (vermelho, marrom, rosa)
01 Caixa de lápis de cor grande
02 Folhas de EVA estampado
01 Estojo grande
01 Pote de tinta guache 250 ml (azul ou preto)
02 Caixas de massa de modelar
01 Régua 30 cm (plástico)
04 Cartolinas brancas
01 Régua 15 cm.
06 Envelopes saco A4 (para uso individual)
02 Pastas finas de elástico
01 Fita durex 2 cm
01 Caixa de camisa encapada
01 Tesoura sem pontas
01 Revista para recorte
01 Dicionário da língua portuguesa atualizado
01 Agenda escolar a ser adquirida preferencialmente no Colégio.
*Material de uso pessoal, não é necessário enviar com os demais materiais. Deixar em casa para fazer reposição
quando necessário.

Obs. Todo o material deve vir identificado com o nome do aluno.

LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES – 4º ANO E.F/9 ANOS 2018.

LIVRARIA E PAPELARIA
05 *Lápis preto nº 2
03 Folhas de color set (cores variadas)
03 *Borrachas brancas, macias e grandes
03 Pacotes com 100 folhas de sulfite branco
01 Apontador com depósito
01 Pacote com 100 folhas de sulfite verde
01 Caderno grande quadriculado 48 folhas (brochura)
01 Caixa de giz de cera grande
02 Cadernos grandes 96 folhas (espiral)
01 Pincel nº 14
05 Cadernos brochura 48 folhas (grande)
03 Tubos de cola grande
01 Caderno de cartografia (grande)
01 Cola bastão
01 Caderno de caligrafia 48 folhas (pequeno)
02 Tubos de cola glitter
01 Caneta grifa texto
03 Folhas de EVA cor lisa (alaranjado, pele, verde)
01 Caixa de lápis de cor grande
02 Folhas de EVA estampado
01 Estojo grande
01 Pote de tinta guache 250 ml (branca ou marrom)
02 Caixas de massa de modelar
01 Régua 30 cm (plástico)
04 Cartolinas brancas
02 Pastas finas de elástico
06 Envelopes saco A4 (para uso individual)
01 Dicionário da língua portuguesa atualizado
01 Fita durex larga
01 Caixa de camisa encapada
01 Tesoura sem pontas
01 Revista para recorte
10 Folhas de papel almaço
01 Agenda escolar a ser adquirida preferencialmente no Colégio.
*Material de uso pessoal, não é necessário enviar com os demais materiais. Deixar em casa para fazer reposição
quando necessário.

Obs. Todo o material deve vir identificado com o nome do aluno.

LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES – 5º ANO E.F/9 ANOS 2018.
LIVRARIA E PAPELARIA
05
03
01
02
05
01
01
01
01
01

*Lápis preto nº 2
03 Folhas de color set (cores variadas)
*Borrachas brancas, macias e grandes
02 Pacotes com 100 folhas de sulfite branco
Apontador com depósito
01 Pacote com 100 folhas de sulfite pardo
Cadernos grandes 96 folhas (espiral)
01 Pincel nº 14
Cadernos grandes 48 folhas (brochura)
03 Tubos de cola grande
Caderno de cartografia (grande)
02 Colas bastão
Caderno de caligrafia 48 folhas (pequeno)
02 Tubos de cola glitter
Caneta grifa texto
03 Folhas de EVA cor lisa (azul, amarelo, branco)
Caixa de lápis de cor grande
02 Folhas de EVA estampado
Estojo grande
01 Pote de tinta guache 250 ml. (verde ou amarela)
04
Cartolinas brancas
01 Régua 30 cm (plástico)
06
Envelopes saco A4 (para uso individual)
01 Régua 15 cm (plástico)
01
Fita durex larga
02 Pastas finas de elástico
01
Tesoura sem pontas
01 Dicionário da língua portuguesa atualizado
10
Folhas de papel almaço
01
Agenda escolar a ser adquirida preferencialmente no Colégio.
*Material de uso pessoal, não é necessário enviar com os demais materiais. Deixar em casa para fazer reposição
quando necessário.

Obs. Todo o material deve vir identificado com o nome do aluno.

