Lista de Material 2016
1º Ano
MATERIAL DE USO PESSOAL: (FICARÁ COM ALUNO (A).)









5 lápis pretos apontados (não será permitido o uso de lapiseira)
1 apontador (com depósito)
1 caixa de lápis de cor (24 cores) – Identificar cada lápis
2 borrachas
1 estojo (3 ou 4 repartições)
1 jogo de canetas hidrocor, ponta fina (12 cores)
1 caixa de giz de cera (grande)

Materiais com Identificação

MATERIAL DE USO PESSOAL: (FICARÁ NA ESCOLA.)







1 tesoura de ponta arredondada
2 tubos de cola branca (grande)
1 pasta plástica com ferragem – transparente (com 20 plásticos )
1 pasta plástica cinza com alça e com elástico (tamanho A4)
1 pincel chato Nº6

Materiais com Identificação

MATERIAL DE USO COLETIVO A SER USADO EM ARTES VISUAIS E OUTROS TRABALHOS
(FICARÁ NA ESCOLA).










100 folhas de sulfite
10 envelopes pardos (25 x 35 cm)
1 bloco de papel canson A4 Branco
1 caixa de tinta guache (6 cores – Sugestão: Acrilex)
1 pote grande de massa de modelar (Sugestão: Uti Guti)
3 gibis
3 revistas para recorte
1 pacote de perfex ( de supermercado)






1 pacote de Lumi Color A4 (sulfite fosforescente)
10 sacos zip grande (de supermercado)
1 pacote de palito de sorvete colorido
1 bloco de papel ecocores textura (Sugestão: Nova Print)

LIVROS:
Livro de espanhol
Nuevo Recreo 1 - Terceira Edição
Editora Santillana
1º Ano do Ensino Fundamental

Materiais sem Identificação

Os responsáveis interessados poderão adquirir o livro na
Secretaria do Colégio, conforme comunicado via agenda,
somente em Fev/16

Observações:




O Material Didático Objetivo será entregue para o aluno semestralmente.
O uso do uniforme é obrigatório (o calçado tênis também faz parte do uniforme).
O responsável deverá repor o material de uso pessoal do aluno conforme necessidade. Outros
materiais (argila, isopor, cartolina, etc.) serão solicitados posteriormente, no decorrer do ano
letivo.

