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Lista de material - 1° ano – 2020 
 

 

MATERIAL PARA USO COTIDIANO 
 

1 caderno universitário de 50 folhas capa dura 
1 caderno quadriculado (1 x 1 cm) brochurão gde -  50 folhas  
1 estojo com 2 zíperes contendo: 2 lápis n.º 2,  1 apontador com 
depósito, 1 borracha branca macia,  1 tesoura sem ponta com o 
nome gravado,  1 cola bastão e  1 caixa de lápis de cor com 24 c. 
1 régua transparente de 20 cm 
1 conjunto de canetas hidrográficas (canetinhas)  
1 caixa de giz de cera (curtom) 
2 pastas catálogos 
20 sacos plásticos tamanho ofício ou A4 (grosso) 
1 pasta de plástico com elástico (fina) – para lição de casa 
3 tubos de cola bastão  
1 pincel chato n.º 14 
2 potes de tinta guache (pequeno e qualquer cor) 
1 pasta polionda tamanho A4 (5 cm de espessura) 
1 calculadora simples 
1 Almanaque Grande da Turma da Mônica (Férias) com atividades 
2 revistas com figuras para recorte 
1 livro de literatura infantil para a idade (5 a 6 anos de idade) 
1 camiseta de adulto para pintura 
2 saquinhos de presentes ( 25x 37 ) com identificação 
1 squeeze para água com identificação do aluno 
1 flauta germânica  marca Yamaha /Gianini  para as aulas de música 

MATERIAL PARA USO COLETIVO 
 

1 bloco de Canson Branco  A4 
2 folhas de EVA (amarelo) 
2 folhas de EVA (dourado) com glitter 
1 rolo de  fita crepe 
1 rolo de fita metalóide azul escuro 
1 metro de TNT marrom 
1 pacotinho de olhinhos móveis (pequeno) 

OBRAS LITERÁRIAS 2020 
1° SEMESTRE: Diversidade –Tatiana Belink – Editora FDT 
2° SEMESTRE : Rupi o Menino das Cavernas -Timothy Bush 
Editora Brinque Book 

HIGIENE PESSOAL 
1 caixa de lenço de papel 
1 álcool em gel para as mãos (pequeno) 
1 nécessaire contendo: 1 toalha de mão, 1 escova de dentes e 1 
creme dental (a toalha de mão deverá ser trocada semanalmente) 

MATERIAL PARA OS ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL 
2 potes de massa de modelar 140grs 
1 folha de EVA (azul) 
1 folha de EVA (laranja) 
10 sacos plásticos tamanho ofício A4 (grosso) 
1 Bloco de eco cores nova print com 21 cores - textura visual 4 
1 revista para recorte 
1 pacote de monta tudo 
1 álcool gel para as mãos  
2 pacotes de lenços umedecidos 
1 caixa de lenços de papel 
1 camiseta para troca (deverá ficar na mala) 
Kit descanso: 1 lençol; 1 cobertor e um travesseiro 
1 necessaire contendo itens de higiene bucal 

MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTE DO INTEGRAL 
 

1 Kit de massa de EVA;  1caixa de tinta guache fantasia glitter        
( acrilex);  1 pote de tinta acrílica (qualquer cor);  1 tinta 
dimensional brilhante relevo 3D;  1 cola Bastão;  1 Bloco Eco 
Cores (Moldura);  1Porta guardanapos em MDF;  1 Carregador de 
celular em MDF;   2 saquinhos de presentes( 25 X 37) 
Os materiais de uso cotidiano e o uniforme deverão estar identificados 
com o nome completo e a turma.  

O material deve ser enviado no 1º dia de aula (27/01/20) 
 

COMO SUGESTÃO, O MATERIAL PODERÁ SER ENCONTRADO NA: 
 
                   Loja 1 – Av. Nossa Senhora do Loreto, 899 - Vila Medeiros. 

       Fone: 2983-2544  /  95152-7638 
                   Loja 2 – Av. das Cerejeiras, 1467 – Vila Maria 

       Fone: 2934-0643  /  98424-5928   
 


