Material Escolar 2021
1º Ano
Material Individual
Todos os itens de uso individual deverão permanecer com o
aluno durante as aulas on-line
line e enviadas no retorno
presencial.

1 Apontador com depósito
2 Borrachas
1 Estojo de Canetinha - 12 cores
1 Estojo de Lápis de cor 12 cores
4 Lápis preto
1 tubo de cola bastão-Pritt
1 tubo de cola branca 90g.
1 rolo de fita adesiva dupla face
1 caixa de massa de modelar (base de amido) 12
cores (Uti-guti)
1 unidade de pincel chato n°10
1 unidade de plástico para
ara carteira escolar-plástico
escolar
leitoso verde
1 unidade de régua de 15cm.
1 unidade de tesoura sem ponta com nome do aluno
(cabo preto)
1 estojo de tinta guache com 12 cores
1 unidade de pasta verde com elástico
1 unidade de avental plástico para pintura ou
camiseta grande
1 tela para pintura 30 x 40
1 unidade de tinta de tecido Acrilex

Material Uso Coletivo
Todos os itens de uso coletivo deverão ser entregues na escola
até o dia 26/01/2021.
Todos os itens solicitados serão utilizados para as modalidades
de ensino remoto e presencial.

500 fls de Sulfite branco
100 fls de Sulfite colorido
05 fls de papel camurça (cores variadas)
05 fls de papel espelho (cores variadas)
50 folhas de linguagem
1 bloco Stamp 120g A4 c/6
1 bloco Creative Lumipaper 90g A4
2 blocos
locos desenho branco (canson) A4
A – 140g.
1 bloco de papel color set A-4
A
1 bloco canson preto com 15 folhas – 120g/m
5 folhas de papel fotográfico High Glossy – alto brilho
180g/m
10 sacos plásticos oficio grosso com 4 furos
10 envelopes saco
aco branco tamanho A4
A
1 pasta catálogo preta com 100 plásticos grossos
1 tubo de cola branca 90g
1 tubo de cola bastão-Pritt
Pritt
2 cadernos brochurão (univ.) capa dura 96 fls.
1 unidade de caderno pedagógico quadriculado 1x1 –
Kids Tilibra

Itens que deverão estar diariamente na mochila do
aluno:
01 escova de dente
01 creme dental
01 toalha pequena
01 caneca plástica
01 nécessaire
01 garrafinha de água (squeeze)
01 caixa de lenço de papel
Observações:
• A mochila deverá ser leve e do tamanho adequado a criança e sem rodinhas.
• Todo Material será adquirido pelo responsável e deverá ser identificado com os dados do ALUNO.
• Lembramos no decorrer do ano letivo alguns materiais deverão ser repostos.
repostos

