LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2019
1º ano – Ensino Fundamental
Material de uso diário
● 1 caderno modelo personalizado CRB - pauta amarela (disponível na papelaria do colégio)
● 1 caderno de desenho espiral A4, capa dura, 96 folhas
● 1 bloco de papel canson A3 (140g)*
● 2 blocos de papel canson A4 (140g)*
● 2 blocos Criativo Romitec*
● 1 bloco Ecocores papel que se dobra (Novaprint)*
● 50 folhas de papel sulfite branco A4*
● 1 pasta polionda - azul (2cm de espessura)
● 1 pasta catálogo com 50 plásticos - fumê - ref. 1050 - ofício (Plascony)
● 1 estojo de canetas hidrocor, fina, com 12 cores
● 1 caixa de giz de cera curto e grosso, com 15 cores
● 1 tubo de cola cristal relevo 20g (cor a escolher)
● 1 aquarela escolar com pincel, com 12 cores
● 1 estojo onde caibam:
- 1 borracha branca;
- 1 apontador com depósito;
- 2 lápis grafite, triangular B;
- 1 lápis 6B;
- 1 caixa de lápis de cor, com 12 cores (não aquareláveis).
● 1 pote de tinta guache 500ml (Acrilex) - cores: vermelho ou amarelo*
● 1 tela 30x40
● 1 pacote de palito de algodão doce*
● 1 pacote de argila - 1kg (marcas sugeridas: colorgil ou argila escolar vermelha para modelagem)*
● 1 rolo de barbante (qualquer cor)*
● 1 mangueira para escultura (Papel Toys)*
● 1 pacote de miçangas grandes, 500g (cores e formatos variados)*
● 10 botões grandes (novos ou usados)*
● 3 tubos de cola branca (40g)*
● 3 tubos de cola em bastão (40g)*
● 1 caixa de massa de modelar, com 12 cores*
● 1 tesoura pequena, de inox, sem ponta, com nome
● 1 mochila em que caiba a pasta polionda azul
● 1 lancheira
● 1 avental, disponível na loja Bandar (utilizado para trabalhos com tinta)
● 1 pasta portfólio bolha (Papel Toys) - disponível na papelaria do colégio (poderá ser aproveitada do
ano anterior)
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As marcas sugeridas apresentam qualidade e durabilidade.
A agenda escolar será fornecida pelo colégio.
Os livros paradidáticos serão solicitados durante o ano letivo, por meio de circular e site.
O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto sempre que terminar.
Todo o material, exceto estojo completo e mochila (organizado em sacola ou pacote fechado, devidamente
identificado com letra bastão maiúscula) deverá ser entregue à professora, no dia da Reunião de Pais, cuja data
e horário serão divulgados oportunamente.
As pastas devem ser etiquetadas com o nome completo e série do aluno (sugerimos PIMACO 6280 ou similar).
Para a realização das lições de casa, o aluno deverá ter, a sua disposição, tesoura, cola, revistas e jornais para
recortes e pesquisas.
Os itens sinalizados com (*) não precisam ser etiquetados, pois são de uso coletivo.
Para cultivarmos atitudes cada vez mais sustentáveis sugerimos que cada estudante traga sua garrafa ou
squeeze para água.

