CENTRO EDUCACIONAL INTERAÇÃO
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
1º ano – 2019
MATERIAIS QUE FICARÃO NA ESCOLA
-1 jogo pedagógico - (sugestão: kits: animais marinhos, aquáticos, dinossauros ou jogo de
cartas- baralho/ uno)
-1 crachá com presilha
-1 caderno brochurão amarelo capa dura 48 folhas
-1 caderno brochurão azul capa dura 96 folhas
- 1 caixa de massinha Soft – 12 cores
- 2 pastas poliondas amarela com elástico 2cm
-15 envelopes plásticos grossos com 4 furos tamanho ofício
- 6 tubos de cola bastão 20g. (Pritt)
- 4 colas brancas (Tenaz)
- 1 rolo de fita crepe larga (3M)
- 1 rolo de fita transparente larga
-1 revista picolé (banca de jornal).
-1 gibi
- 200 folhas de sulfite 75mm
- 2 blocos de criative paper (Bloco criativo em 8 cores – Romitec: 325X235mm)
- 1 bloco de canson A4 branco.
- 1 bloco de canson A3 branco.
- 2 metros de contact transparente.
- 1 pote de tinta tempera guache 250ml de qualquer cor
- 10 botões de tamanhos e cores variadas
- 1 caneta para tecido de qualquer cor
- 1 pacote de palitos de sorvete (madeira)
- 1 pacotes de etiquetas bolinha de qualquer cor, 19mm
- 1 rolo de barbante de qualquer cor
- 2 grampos tipo bailarina
- 1 caneta permanente de qualquer cor
- 1 caixa de lenço de papel

- 1 pincel chato número 14
- 1 bandeja de pintura pequena
-1 novelo de lã de qualquer cor
-1 pacote de algodão
-1 pacote de pregador de madeira
- 1 bacia de alumínio de qualquer tamanho
- 1 forma de alumínio para bolo redonda ou quadrada de qualquer tamanho
- 1 pacote de lencinho umedecido
- 1 caixa de lenço de papel
MATERIAIS QUE FICARÃO NA MOCHILA
-3 estojos

Repor quando necessário

- 6 lápis n° 2
-1 tesoura sem ponta
- 2 borrachas macias
-1 apontador com depósito
-1 estojo de canetinha hidrocolor 12 cores
-1 caixa de giz de cera big com 12 cores
-1 caixa de lápis de cor de 24 cores
LISTA DE MATERIAIS PERÍODO INTEGRAL
- 2 pacotes de lencinhos umedecidos
- 2 caixas de lenço de papel

Os materiais devem ser
trazidos em uma sacola
separada

- 1 bloco de canson A4
- 1 tubo de cola bastão (Pritt)
- 1 caixa de giz de cera 15 cores
- 2 lápis nº2
- 1 borracha macia
Obs.: TODO O MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO EM LETRA ARIAL
MAIÚSCULA TAM. 14

