Lista de Material – 1º ano Ensino Fundamental - 6 anos
2019
* Lápis de Cor 24 cores 3 Caras e Cores Faber Castell
Diversos
* 02 rolos de papel toalha
* 01 pacote de bexigas com 50 unidades (qualquer cor)
* 30 colheres pequenas transparentes descartáveis
* 30 garfinhos transparentes descartáveis
* 30 pratinhos descartáveis de sobremesa (plástico)
* 04 caixas (grandes) de lenço de papel
* 01 estojo de tinta plástica com 6 cores (sugestão de marca Acrilex)
* 01 estojo de Bisnaga Guache NEON com 6 cores TRIS
* 02 pacotes de perfex com 10 unidades cada
* 06 potes de 150gr de massinha Soft Acrilex – cores variadas
* 01 rolo de fita crepe 19x50 (sugestão de marca 3M)
* 01 rolo de fita dupla face (sugestão de marca 3M)
* 05 refis de cola quente grosso (NÃO colocar etiqueta)
* 01 tubo de cola gel – 2 bicos – 34g – Faber Castell
* 04 tubos de 40g de cola bastão (sugestão de marca Acrilex).
*02 placas de EVA qualquer cor (tamanho 40x60cm com 2mm de
espessura cada uma)
* 02 pedaços de TNT qualquer cor (medindo 1,00x1,40m)
* 01 pacote de ziploc com 8 unidades – tamanho (20X17)
*01 pacote, com 20 unidades, de Grampo plástico – macho/fêmea –
branco.
Papéis
* 06 livrinhos para colorir
* 03 gibis
* 500 folhas de sulfite tamanho A4 – branca

* 01 tesoura com ponta arredondada – 167 Mundial BT com o
nome gravado.
* 01 pasta transparente azul
* 01 lancheira contendo um guardanapo de pano com o nome marcado
* 01 mochila (sem rodinha por causa da escada)

* 01 camiseta branca – tamanho G adulto – para pintura, com o
nome do aluno marcado na etiqueta.
*01 estojo de tecido grande com zíper.

OBSERVAÇÕES

* O material pedagógico anual (livros didáticos e agenda) será adquirido
na secretaria da escola no início do ano letivo.
* Pediremos reposição de materiais no segundo semestre, em caso de
necessidade.
* Marcar todo o material com o nome completo do aluno
* Reunião De Apresentação Dos Professores dia 31/01/2019 (quintafeira) às 16h30 *Entrega e conferência de Material no dia e horário
da reunião– Solicitamos respeitar a data de entrega do material.
* Início das aulas para os alunos da turma do 1º ano – 01/02/2019
(sexta-feira)

* 01 pacote de etiqueta A5Q3465 – 34mmX65mm – marca PIMACO –
respeitar a especificação
* 05 folhas de cartolina branca (trazer abertas)
* 10 folhas de papel kraft (trazer abertas)
* 01 pincel - Pinctore Tigre 815 4
* 01 bloco branco “Canson” – formato A3 – com 20 folhas – 140 g/m²
* 01 bloco criativo colorido ”Canson” – formato A3 – com 24 folhas –
80g/m²
* 01 bloco Eco Cores Textura – 7 cores com 3 estampas – 36 folhas –
180g/m²
*01 bloco Eco Cores Moldura – 7 cores com 35 folhas – 110g/m² -

Formato 230mmx320mm

* 01 Caderno Pedagógico brochura capa dura “Pauta Azul” – Sapeca (40
folhas – 70g/m²) – sugestão de marca Tilibra
* 01 Caderno Pedagógico Brochura Capa Dura “Quadriculado 1x1” Sapeca
(40fls – 70g/m²) – sugestão de marca Tilibra
* 01 Caderno Pedagógico Brochura Capa Dura “Caligrafia” Sapeca
formato 190mm x 248mm (40fls – 70g/m²) – sugestão de marca
Tilibra

* 01 caderno Criativo – Faber Castell - (96fls – 20x27,5 cm Gramatura: 60g/m²) - respeitar a especificação
* 01 material dourado de E.V.A.
* 1 estojo de Canetinhas Hidrográficas 12 cores – (sugestão de marca
Acrilex)
* 01 pasta plástica transparente com elástico (apenas para os alunos
novos)
* 02 apontadores com depósito (sugestão de marca Faber Castell)
* 04 borrachas brancas macias. (sugestão de marca Faber Castell)
* 08 lápis grafito triangular HB nº2 – triangular – Marca Giotto

Sugestão de papelaria no Ipiranga:
*Papelaria 1901 – tel. 2914-6185 Rua Silva Bueno, nº 1901
* Papelaria do Mágico – tel. 3208-0207 – Rua Luís Gama, nº 883 - Cambuci
www.colegiodompedro.com.br

Funcionamento da secretaria
2ª à 6ª feira das 9h às 18h.
2274-8575 ou 2063-2463

