
01 Pacote de lenços umedecidos (c/ 70 unidades)
01 Pacote de palito de sorvete 
01 Pote de prendedor de roupas (grandes)
03 Potes de massa de modelar 500g (Soft Acrilex)
01 Caixa de fósforos grandes (cheias)
01 Durex colorido (AZUL)
01 Metro de Tricoline estampado (NÃO É TECIDO ESCOLAR)
01 Metro de feltro (cor clara: azul claro, rosa claro ou verde claro)
01 Fita de cetim 10mx10mm (cor clara)
01 Rolo de barbante                                                   
05 Refis de cola quente (fina)
01 Caneta permanente preta (Ponta média PILOT)
01 Cola instantânea (793)
01 Pacote de cartela de adesivos circulares grandes (cores diversas)
02 Revistas para recorte (OBSERVAR CONTEÚDO)
01 Caderno universitário capa dura 96 folhas com espiral (grande) 
01 Caderno de desenho capa dura 50 Folhas com espiral (grande)
01 Régua (30 cm)
500 FOLHAS DE SULFITE Pacote fechado - A4 (CHAMEX)
01 PACOTE DE PAPEL EcoCores (moldura/7 cores)
05 Folhas de EVA “G” simples (vermelho, amarelo, azul, rosa, laranja ou cores sortidas)
02 Folhas de EVA “G” atoalhadas
02 Folhas de EVA “G” de grafiato 
02 Folhas de EVA “G” com glitter 
02 Folhas de EVA “G” estampado 
(Trazer as folhas de EVA abertas e sem identificação)
01 Estojo duplo (Mantenha abastecido com o material abaixo durante todo o ano)
04 Borrachas brancas (grande)
02 Apontadores (com depósito)
06 Lápis preto (grafite)
01 Avental plástico para pintura
01 Tela 20x29cm
01 Caixa de tinta guache (12 cores)
01 Caixa de cola colorida
01 Pincel ponta chata nº12
01 Tesoura - sem ponta (TRAMONTINA)
02 Caixas lápis de cor (24 cores)
02 Pastas finas com elástico (vermelha - grande)
01 Fita banana
02 Potes de lantejoula pequena
02 Potes de glitter pequena (qualquer cor)
02 Potes de estrelinha pequena
01 Caixa organizadora (5L)
01 Fita dupla face
01 Fita crepe
01 Tinta facial cremosa (5 cores)
01 Ábaco
01 Garrafa 500ml (identificada)
04 Tubos de cola bastão (21g)
01 Pacote de balão canudo colorido

2022
LISTA DE MATERIAIS

1º ANO

Os materiais deverão ser entregues na primeira Reunião de Pais e Mestres no dia 31 de
Janeiro de 2022 (segunda), devidamente identificados com o nome e a série do(a) aluno(a).



31/01/2022 (segunda) - Reunião com a professora e entrega dos
materiais escolares. NESTE DIA NÃO HAVERÁ AULA.

AVISOS

IMPORTANTES

Horários da reunião:
MANHÃ: 8h às 10h. TARDE: 13h às 15h.

01/02/2022 (terça) - Início das aulas

Horários das aulas:

TARDE: 12h45 às 17h45 (segunda à quinta)
                           12h45 às 16h (sexta).              

MANHÃ: 7h10 às 12h (segunda à sexta)

MATERIAL  DIDÁTICO - R$ 970,00 em até 6x no cartão de crédito
ou com 10% de desconto no pagamento à vista.

Novidade para 2022

Robótica

CEMASP


