LISTA DE MATERIAIS 2018
ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º ANO
MATERIAIS QUE DEVEM SER ENTREGUES PARA A PROFESSORA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS
2
Pastas catálogo ofício com 50 plásticos – capa azul escuro
1
Pincel nº 8 (ponta achatada)
1
Pasta com presilha (cor azul escuro)
1
Pasta polionda ofício 2 cm (cor azul escuro)
2
Cadernos (brochurões), capa dura, – 48 fls, AZUIS, encapados com plástico transparente
1
Caixa de lápis de cor - 12 cores. Sugestão: Norma, Faber Castell ou Ecole
1
Material Dourado (madeira) e um pote (pote de sorvete de 1,5) para guardá-lo
1
Camiseta branca, usada, 2 ou 3 números maiores para ser usada pelo aluno nas aulas de arte ou avental
8
Lápis pretos nº 2 Faber Castell
1
Estojo grande com zíper contendo 3 divisões
2
Apontadores com coletor
2
Colas brancas 110 g
2
Colas em Bastão 40g
4
Borrachas brancas (macias) nº 20
2
Caixas de massas de modelar 12 cores. SOFT da Acrilex
1
Tesoura sem ponta (Sugestão: Tramontina, Mundial) com o nome gravado
1
Estojo de canetas hidrocores – mínimo: 12 cores (Sugestão: Faber Castell)
2
Gibis
1m
Fita de cetim vermelha 2cm
10
Plásticos transparentes
1
Flauta doce modelo germânico; Sugestão de marca: Yamaha. OBS: Para alunos novos ou que ainda não
possuam. (Identificar com nome do aluno)
MATERIAIS QUE DEVEM SER ENTREGUES PARA AS INSPETORAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS
1
Refil de cola quente fina
1
Fita dupla face
1
Durex largo
1
Rolo de barbante (cor cru) 50 metros
1
Rolinho de fitilho branco
3
Envelopes brancos grandes 24x34
1
Rolinho de durex amarelo
1
Cartolina branca
200
Folhas de sulfite branca A4 – 210x297 mm 75g/m2
100
Folhas de sulfite 40 kg A-4 120g/m²
2
Folhas de E.V.A. (um amarelo e um preto)
1
Papel Cartão azul
1
Papel crepom – cor verde
1
Cola glitter dourada
1
Tinta fantasia metallic acrilex (caixa com 6 cores)

* No mês de Março/2018 será solicitado aos alunos material para as aulas de Inglês

IMPORTANTE
01. O material deverá ser entregue completo e com o nome do aluno, no pátio interno do
Colégio Água Viva, no dia 25/01/2018 (quinta-feira).
02. As marcas sugeridas são comprovadamente melhores do que a média do mercado e fazem
bastante diferença na qualidade final dos trabalhos e na praticidade de manuseio durante as
aulas.
03. Outros materiais didáticos e/ou paradidáticos serão solicitados no início ou no decorrer do
ano, conforme a necessidade dos projetos a serem desenvolvidos.
04.

Os materiais solicitados poderão ser adquiridos em qualquer livraria ou papelaria.

Encontro de Pais e Educadores

25/01
(5ª feira, às 19h)

Culto de abertura e importantes informações
sobre o ano escolar do(a) aluno(a)

Obs: Trazer o Material Escolar para conferência.

Início das Aulas
29/01
(2ª feira)

Educação Infantil

30/01
(3ª feira)

Ensino Fundamental I ao Ensino Médio

