MATERIAL ESCOLAR 2021
1º ano / Ensino Fundamental I
• Material de uso diário e individual - mochila
(Exceto cadernos, ficarão na escola)
2 apontadores com depósito
4 borrachas
3 cadernos brochura de capa dura 96 folhas (GRANDE)
1 caderno de desenho capa dura 50 folhas
1 caderno de caligrafia capa dura 50 folhas (GRANDE)
1 caixa de lápis de cor (sugestão 24 cores)
3 colas bastão (grande)
1 cola líquida tenaz
1 estojo com repartições
8 lápis pretos nº 2
2 dados
1 caixa de giz de cera triangular
1 pincel de pintura nº 16
1 tesoura sem ponta
1 calculadora simples
1 jogo de canetas hidrográficas 12 cores
1 régua 30cm
1 pasta para atividades (A4) polionda
1 caixa de tinta guache
1 caixa de cola colorida
1 caixa de cola glitter

• Material de higiene ou uso individual
1 garrafa de água tipo squeeze
1 avental branco para aula no laboratório
1 avental para aula de artes (plástico/pano)

• Material de uso coletivo
10 folhas de jornal
1 revista para recorte
1 bloco Eco cores textura visual 180g
1 pacote de canson A4 LISO 140g
1 pacote de Creative paper
1 pacote de color set 120g
Sulfite A4 branca 75g/m (500 folhas)
1 pacote de bexiga nº 8
2 caixas de modelar
6 pares olhinhos grandes
6 pares de olhinhos pequenos
1 pacote de palitos de sorvete
1 pacote de pena colorida
Refil fino de cola quente (5 unidades)
Refil grosso de cola quente (5 unidades)
1 pacote de prendedor de roupa de madeira
10 unidades de botões
2 unidades de durex colorido
2 rolinhos de metaloide colorido
3 folhas de EVA liso bege
2 folhas de EVA liso branco
3 folhas de EVA glitter vermelho
2 metros de TNT azul
1 unidade de lastex
10 saquinhos plásticos A4
1 fita de cetim

* Entrega de materiais de 25/01 até 01/02
** No retorno das aulas presenciais, os materiais de uso coletivo ficarão no colégio.

