
 

LISTA DE MATERIAL – 1º ANO - 2022 
500 Folhas de sulfite A4 01 Pote vazio com nome 

01 Bloco de Color Set – 120grs. 02 Fotos (3x4) 

01 Placa de E.V.A. liso   01 Caixa de Lenço de papel 

01 Placa de E.V.A .Gliter 01 Caderno de Desenho grande 

01 m de Papel Contact transparente 01 Caderno de caligrafia capa dura (horizontal) pequeno 

06 metros de fita de cetim  01 Caderno de Matemática grande – capa dura 10 x 10 

02 potes de massa de modelar  02 Cadernos de linguagem grande capa dura 48 folhas 

01 Caixa de giz de cera grande com 12 cores 01 caderno para Ens. Religioso de 48 folhas capa dura 

01 Caixa de lápis de cor com 12 cores 10 Mini envelopes 

01 Caixa de tinta guache com 6 cores 01 Ábaco 

01 pincel nº 08 ponta chata  

01 Lápis preto Todos os cadernos deverão vir com abertura. 

01 Borracha                       

01 Apontador com coletor LIVRO DIDÁTICO POSITIVO 

01 Tubo de cola Glitter Endereço para acessar a loja virtual: lojanaescola.com.br/ensfatima 

01 Estojo                     O passo a passo para compra da apostila está disponível no site da 

01 Tesoura sem ponta Escola: www.ensfatima.com.br 

01 Régua transparente de 30 cm Pense Matemática e Escola da Inteligência – Informações na escola 

01 Tubos de cola bastão grande  

02 Tubo de cola líquida – 90 grs. Marcar todo o material e uniforme com o nome do(a) aluno(a) 

  

  

  
 

 Procurar adquirir o material indicado para que seu(sua) filho(a) tenha um bom desenvolvimento.  

 Solicitamos que   material de uso pessoal seja simples, sem sofisticação, para que o aluno não se disperse. 

 No dia 01/02/2022 à partir das 7h30min às 11h – entrega dos materiais escolares. 

 INÍCIO DAS AULAS DIA 02/02/2022 

 UNIFORME: Loja Puro Charme 

           Avenida  Antonio Chiminácio, 1443          Fone: 3568-1306 

 


