LISTA DE MATERIAIS – 2017 – Y1
Material de Sala: identificar e trazer com o aluno no 1º dia de aula
3 fichários transparentes de 4 argolas (Units of Inquiry)
40 plásticos (4 furos)
2 pastas plásticas transparentes finas, com elástico (uma para tarefa e outra para
atividades extras)
1 caderno meia pauta, capa dura (para produção de texto em inglês e português)
1 gibi e 2 revistas usadas (para recorte)
1 flauta pedagógica - pais novos deverão adquirir na Secretaria da Escola (a
mesma que já foi utilizada no K5)
1 camiseta adulto identificada (usada) para aula de Artes
Material Pessoal: manter na mochila e repor sempre que necessário
1 estojo (sugerimos um estojo com divisões, para a separação dos materiais):
2 lápis (grafite)
1 borracha macia simples
1 apontador com depósito
1 caixa de lápis-de-cor (12 unidades)
1 conjunto de canetas hidrocor (12 unidades)
1 tesoura sem ponta
1 cola bastão
1 estojo contendo: escova e pasta de dente.
Obs: Esse estojo ficará na mochila do aluno e a família deve higienizá-lo
periodicamente.
Material de artes: entregar na escola entre 16 e 20 de janeiro de 2017
1 pote de 500g de massinha para modelar Soft colorida (livre escolha de
cor)
2 potes de 250ml de guache roxo
2 potes de 250ml guache amarelo
2 potes de 250ml guache azul claro
1 estojo de canetinha hidrocor 12 cores pontas fina
5 folhas de papel colorset preto
5 folhas de papel colorset vermelho
5 folhas de papel colorset azul escuro
5 folhas de papel cartão vermelho
5 folhas de papel cartão cartão azul escuro
1 pacote de papel creative lumipaper
100 folhas de papel sulfite A4
1 pacote de 100g massa de biscuit branca
2 tubos de cola bastão
2 unidades de lápis HB
1 bloco de papel canson A4
1 borracha de silicone branca
1 apontador com reservatório
 Recomendamos as Marcas: Acrilex, Faber Castell, Pilot, entre outras.
 Recomendamos as Papelarias: Tanby e Sartec.

