
QUANT DESCRIÇÃO 

500 folhas de sulfite branca

100 folhas de sulfite colorida

2 bloco de papel canson A4 - 140 g/m²

1 bloco de papel canson A3

1 fita crepe larga

1 bloco lumipaper

1 bloco  Eco Cores textura visual 

1 bloco colorido criativo

1 pacote de papel para dobradura

1 pacote de palitos de sorvete 

2 pacotes de lantejoula grande

10 sacos plásticos transparentes com 4 furos

4 cadenos de brochura grande 50 folhas cada

6 lápis preto nº 2

1 caixa de lápis de cor grande

1 caixas de giz de cera (grosso)

1 conjunto caneta hidrocor

1 canetão permanente preto

2 apontadores com depósito

2 borrachas brancas e macias

1 tesoura sem ponta

1 estojo grande com ziper

2 colas líquidas branca grande

4 colas bastão grande

1 régua de 20 cm

4 potes de massinha de modelar (150g Sugestão Acrilex Uti Guti)

1 pacote de número móvel

2 potes de tinta guache  (250ml - cores variadas)

1 pincel chato nº 04

1 camiseta branca Tam. adulto ou avental para pintura

1 pasta com elástico (fina)

1 jogo educativo ou quebra-cabeça

1 jogo material dourado

1 caixa de cola colorida

4 potinhos de gliter (cores variadas)

1 kit de blocos lógicos

1 caixa de cotonete

1 conjunto de cédulas de brinquedo (dinheiro)

1 alfabeto móvel com letras repetidas de plástico

1 caixa de sapato grande encapada com nome

1 livro de leitura adequado para a idade

1 gibi

2 revista ou jornal para recorte

5 cartolinas (cores variadas)

3 folhas de papel espelho (cores variadas)

2 folhas de papel laminado

5 folhas de papel pardo

2 folhas de papel crepom

1 caderno de caligrafia (50 folhas pauta azul)

Formação cristã

TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SER 

ETIQUETADOS COM NOME E TURMA DO 

ALUNO E ENTREGUES 01/02/2022(PRIMEIRO 

DIA DE AULA) 

7ª parcela: 10/jul; 8ª parcela: 10/ago

 Plurall: Plataforma Digital

Lider de mim: Educação Socioemocional

Valor: R$ 1.924,00 - à vista

1ª parcela: 10/jan;  2ª parcela: 10/fev;

3ª parcela: 10/mar; 4ª parcela: 10/abr;

5ª parcela: 10/mai; 6ª parcela: 10/jun;

ou 8 parcelas de R$ 240,50

LISTA DE MATERIAL - 2022

1° ANO

INÍCIO DAS AULAS 

01/02/2022

COLABORAÇÃO ANUAL

Taxa de cópias extras  R$ 30,00

COLABORAÇÃO

MATERIAIS DE HIGIENE

200 copos descartáveis

Rede Cristã: Livro Integrado (Lingua Portuguesa, 

Produção de Texto,  História, Geografia;                         

Matemática e Ciências)

Dinâmica Musical: Módulo Violino

8 rolos de papel higiênico branco

2 rolos de papel toalha

MATERIAL DIDÁTIDO

Inglês, Artes, 4 Livros Paradidático 

1  frasco de álcool em gel 70%


